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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη α�οτελεί �ρόκληση για την 

ελληνική οικονοµία. Η χώρα µας κλήθηκε και καλείται �λέον να αντιµετω�ίσει 

ε�ί ίσοις όροις τον ανταγωνισµό µε τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και να φτάσει 

το βιοτικό ε�ί�εδο καθώς και την οικονοµική ανά�τυξη αυτών. Η υιοθέτηση 

�ροτύ�ων καλής διαχείρισης και η α�ό κοινού �ροσ�άθεια όλων των φορέων 

της οικονοµίας θα συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Το τρα�εζικό σύστηµα είναι 

αναµφισβήτητα ένας κλάδος �ου έχει καλύψει το µεγαλύτερο έδαφος �ρος την 

�ροσ�άθεια αυτή, λόγω του νευραλγικού του ρόλου στην ανά�τυξη της 

οικονοµίας.  

Τα τελευταία χρόνια, µετά α�ό τη ριζική αναδιάρθρωση του, ο τρα�εζικός 

κλάδος συµβάλλει ουσιαστικά στην �ορεία ανά�τυξης της ελληνικής οικονοµίας 

και στη βελτίωση του βιοτικού ε�ι�έδου όλων µας. Πιο συγκεκριµένα, τα 

σηµαντικότερα ε�ιτεύγµατα των τελευταίων ετών του δυναµικού αυτού κλάδου 

είναι:   

• Προσφέρουν τώρα �ερισσότερα και καλύτερης �οιότητας �ροϊόντα και 

υ�ηρεσίες. 

• Έχουν βελτιώσει την �αραγωγικότητα τους µέσω ε�ενδύσεων σε υψηλή 

τεχνολογία και σε ανθρώ�ινο κεφάλαιο. 

• Έχουν µειώσει σηµαντικά το κόστος χρηµατοδότησης για ε�ιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. 

• ∆ηµιουργούν τις �ροϋ�οθέσεις για την ανά�τυξη άλλων κλάδων της 

οικονοµίας. 

• Πρωτο�ορούν στη διεθνο�οίηση της ελληνικής οικονοµίας. 

• Προωθούν τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών ε�ιχειρήσεων. 
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• Γίνονται �ιο διαφανείς. 

• Αντα�οκρίνονται ουσιαστικά στην κοινωνική ευθύνη, την ο�οία έχουν. 

 

‘Όλοι αυτοί οι �αράγοντες ανέδειξαν τον τρα�εζικό κλάδο ως έναν α�ό 

τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας. Λόγω λοι�όν της νευραλγικής 

αυτής θέσης του, στην �αρούσα εργασία γίνεται �ροσ�άθεια ανάλυσης του 

ελληνικού τρα�εζικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία ε�ικεντρώνεται 

στην ανάλυση της δοµής του τρα�εζικού συστήµατος, στην �εριγραφή των 

τρα�εζικών δραστηριοτήτων, στη δραστηριότητα των τρα�εζών γύρω α�ό τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, στην �εριγραφή του κώδικα τρα�εζικής 

δεοντολογίας καθώς και στην �εριγραφή των Συµφώνων της Βασιλείας.  

 

 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκο�ός της δι�λωµατικής εργασίας είναι η σφαιρική εξέταση του 

τρα�εζικού κλάδου της Ελλάδος. Προσ�άθεια του συγγραφέα είναι η κατανόηση 

του τρό�ου λειτουργίας των τρα�εζών, υ�ό το �ρίσµα των θεσµοθετηµένων 

κανόνων και του �λαισίου �ερί κεφαλαιακής ε�άρκειας της Ε�ιτρο�ής της 

Βασιλείας. Η ε�ίτευξη των �αρα�άνω στόχων θα �ραγµατο�οιηθεί µέσα α�ό: 

� Την �αρουσίαση της δοµής του ελληνικού τρα�εζικού συστήµατος. 

� Την αναγνώριση των �ιστωτικών ιδρυµάτων �ου λειτουργούν στην 

Ελλάδα. 

� Του ανταγωνισµού και των �αραγόντων �ου ε�ηρεάζουν το �εριβάλλον 

ό�ου λειτουργούν. 

� Την µελέτη των τρα�εζικών δραστηριοτήτων. 

� Την ανάλυση των κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και την 

εικόνα �ου �αρουσιάζει ο κλάδος �άνω στο θέµα αυτό. 
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� Την �εριγραφή του κώδικα τρα�εζικής δεοντολογίας και του τρα�εζικού 

µεσολαβητή, ως θεσµοθετηµένου οργάνου �ου λειτουργεί νοµίµως στην 

Ελλάδα. 

� Την µελέτη και ανάλυση του ρόλου της Ε�ιτρο�ής της Βασιλείας, του 

�ρώτου και δεύτερου Συµφώνου αυτής για την κεφαλαιακή ε�άρκεια 

καθώς και της σ�ουδαιότητας αυτών.  

 

 

1.3. ∆ΟΜΗ 

 

Η δοµή της εργασίας σχετίζεται κατά �ολύ µε τους τιθέντες στόχους. 

∆ηλαδή, στο �ρώτο κεφάλαιο γίνεται �εριγραφή της διάρθρωσης του τρα�εζικού 

συστήµατος, στην ο�οία �εριλαµβάνεται ανάλυση των �ιστωτικών ιδρυµάτων 

�ου λειτουργούν στην Ελλάδα, του υφιστάµενου ανταγωνισµού µεταξύ αυτών, 

του βαθµού συγκέντρωσης και του ρυθµού ανά�τυξης του κλάδου. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική �εριγραφή των τρα�εζικών εργασιών , οι ο�οίες 

αφορούν στις καταθέσεις, στα δάνεια, στη λειτουργία του �λαστικού χρήµατος, 

στην ηλεκτρονική τρα�εζική καθώς και στις δραστηριότητες των θυγατρικών 

ε�ιχειρήσεων των τρα�εζικών οµίλων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, στηριζόµενη σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 

ε�ιχειρείται η κατανόηση του ρόλου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο ίδιο 

κεφάλαιο �αρουσιάζεται η εξέλιξη των ελληνικών �ιστωτικών ιδρυµάτων �άνω 

σε τέτοιες τακτικές ενώ δεν �αραλεί�ονται να αναφερθούν και οι τάσεις �ου 

υ�άρχουν �άνω στον τοµέα αυτό.  

Η σύντοµη �εριγραφή του ρόλου και της σ�ουδαιότητας του κώδικα 

τρα�εζικής δεοντολογίας, θεσ�ισµένου α�ό την Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών, 

ακολουθεί στο  ε�όµενο κεφάλαιο, ό�ου συµ�εριλαµβάνεται και ανάλυση του 

ρόλου της Τειρεσίας Α.Ε. και του τρα�εζικού µεσολαβητή,. 
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Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται ουσιαστικά αναγνώριση της 

σ�ουδαιότητας του ρόλου της Ε�ιτρο�ής της Βασιλείας. Η τελευταία, 

�ροκειµένου να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή ε�άρκεια των τρα�εζών καθώς και η 

καλύτερη διαχείριση των κινδύνων �ου αναλαµβάνουν, �ροέβη στη θέσ�ιση του 

Συµφώνου Ι, το ο�οίο αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων α�ό το Σύµφωνο ΙΙ. Το 

νέο Σύµφωνο της Ε�ιτρο�ής της Βασιλείας θα α�οτελέσει αναµφισβήτητα 

σταθµό στο βαθµό ανά�τυξης του κλάδου. Προς το �αρόν είναι �ροαιρετική η 

τήρηση αυτού, ωστόσο στο µέλλον, θα γίνει υ�οχρεωτική, γεγονός �ου καθιστά 

α�αραίτητη την ενηµέρωση όλων γύρω α�ό αυτό.  

 
 

1.4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Αναφορικά µε τη µεθοδολογία �ου ακολουθήθηκε �ροκειµένου να 

ε�ιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας, έγινε �ροσ�άθεια συγκέντρωσης 

�ληροφοριών τόσο α�ό βιβλία ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος, όσο και α�ό 

δηµοσιευµένα άρθρα. Σηµαντική ήταν η �αροχή �λήθους �ληροφοριών α�ό τη 

βιβλιοθήκη της Τρά�εζας της Ελλάδος καθώς και της Ένωσης Ελληνικών 

Τρα�εζών.  

 Πάνω στις �ροαναφερθείσες �ηγές έγινε �ροσ�άθεια κατανόησης του 

τρα�εζικού συστήµατος και του ρόλου του για την οικονοµία, ενώ ταυτοχρόνως 

διεθνής βιβλιογραφία �άνω στο θέµα του �ρώτου και δεύτερου Συµφώνου της 

Ε�ιτρο�ής της Βασιλείας, ολοκλήρωσε την ε�ίτευξη των στόχων.  

Α�οτέλεσµα των �αρα�άνω ήταν η συγγραφή της �αρούσας εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

2.1. Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό �εριβάλλον καθίσταται αναγκαία η 

ύ�αρξη χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, αφού ο ρόλος τους στη διαµόρφωση 

�ολιτικής �ροσφοράς χρήµατος είναι καθοριστικός. Η µορφή, δε, αυτών �ου 

δραστηριο�οιούνται σε µια οικονοµία, σχετίζεται µε το θεσµικό �λαίσιο, το 

βαθµό α�ελευθέρωσης των αγορών και το βαθµό ανά�τυξης της οικονοµίας.  

Κυριότερος αντι�ρόσω�ος των χρηµατο�ιστωτικών οργανισµών είναι τα 

�ιστωτικά ιδρύµατα (τρά�εζες). Σήµερα �λέον, κατό�ιν βασικών αλλαγών �ου 

έχουν ε�έλθει στον ευρω�αϊκό και στον διεθνή χρηµατο�ιστωτικό χώρο, 

µ�ορούµε να µιλάµε για τρά�εζες �ολλα�λών δραστηριοτήτων, δηλαδή 

τρά�εζες ή γενικότερα �ιστωτικά ιδρύµατα �ου έχουν τη δυνατότητα 

δραστηριο�οίησης στην �ροσφορά όλων των �ροϊόντων και υ�ηρεσιών του 

χρηµατο�ιστωτικού χώρου, κατό�ιν εγκρίσεως τούτης α�ό τις ε�ο�τεύουσες 

αρχές.  

«Τρά�εζες είναι οι ε�ιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως έτερου σκο�ού 

αυτών, δέχονται κατ’ ε�άγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων 

αξιών»(Αγγελό�ουλος 2005). Αυτός είναι ο ορισµός �ου �ρωτοδόθηκε για τις 

τρά�εζες στον νόµο 5076/1931 «�ερί Ανωνύµων Εταιρειών και Τρα�εζών». 

Ωστόσο σήµερα βάσει του νόµου 2076/1992 εκσυγχρονίζεται το �λαίσιο 

λειτουργίας των �ιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, αφού ως �ιστωτικό ίδρυµα 

ορίζεται η ε�ιχείρηση η δραστηριότητα της ο�οίας συνίσταται στην α�οδοχή 

καταθέσεων ή άλλων ε�ιστρε�τέων κεφαλαίων α�ό το κοινό και στη χορήγηση 

�ιστώσεων για λογαριασµό της. Παρότι υ�άρχουν κι άλλες µορφές 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών �ου δραστηριο�οιούνται στην αγορά 
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χρήµατος, οι τρά�εζες είναι η �ιο σηµαντική µορφή α�ό όλους τους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µιας οικονοµίας.  

Έτσι, οι βασικές κατηγορίες τρα�εζών ό�ως έχουν διαµορφωθεί στην 

Ελλάδα µε βάση τις νοµοθετικά �ροσδιοριζόµενες δραστηριότητες αυτών, 

�αρουσιάζονται στο �αρακάτω διάγραµµα.  

 

 

∆ιάγραµµα 1. ∆οµή του ελληνικού τρα�εζικού συστήµατος 

 

 

 

 

 

Κεντρική Τρά�εζα 
(Τρά�εζα της Ελλάδος) 

Εµ�ορικές 
Τρά�εζες 

Ειδικοί Πιστωτικοί 
Οργανισµοί 

Συνεταιριστικές 
Τρά�εζες 

Ξένες 
Εµ�ορικές 
Τρά�εζες 

Ελληνικές 
Εµ�ορικές 
Τρά�εζες 

 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

Ταµείο 
Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων 
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2.1.1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
 

Η Τρά�εζα της Ελλάδος είναι η κεντρική εκδοτική τρά�εζα της χώρας. 

Ιδρύθηκε το 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928 ως η κεντρική 

τρά�εζα της χώρας. Εκτός α�ό το κεντρικό της κατάστηµα στην Αθήνα, 

λειτουργούν και 27 υ�οκαταστήµατα σε όλη την ε�ικράτεια. 

    Όντας ενταγµένη α�ό την 1η Ιανουαρίου του 2001 στο Ευρω�αϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τρα�εζών, λειτουργεί βάσει των αξόνων �ολιτικής και 

οδηγιών της Ευρω�αϊκής Κεντρικής Τρά�εζας. Ακολουθώντας λοι�όν, τις 

κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες αυτής, είναι ε�ιφορτισµένη µε τις εξής 

δραστηριότητες: 

• Εφαρµογή των οδηγιών της Ευρω�αϊκής Κεντρικής Τρά�εζας 

• Άσκηση νοµισµατικής �ολιτικής 

• ∆ιατήρηση σταθερότητας των τιµών 

• Έκδοση τρα�εζογραµµατίων 

• Άσκηση ε�ο�τείας στα �ιστωτικά ιδρύµατα και σε άλλους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 

• Ταµειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων του ∆ηµοσίου 

• ∆ιαχείριση έκδοσης και α�ο�ληρωµής των τίτλων (οµολόγων-εντόκων 

γραµµατίων) του ∆ηµοσίου. 

Ουσιαστικά, η Τρά�εζα της Ελλάδος στηρίζει την οικονοµία µε την 

άσκηση της νοµισµατικής, της �ιστωτικής και της συναλλαγµατικής �ολιτικής 

ενώ ταυτόχρονα έχει το �ρονόµιο έκδοσης τρα�εζογραµµατίων.  

Α�ό τις σηµαντικότερες ωστόσο, λειτουργίες της Τρά�εζας της Ελλάδος 

είναι η ε�ο�τεία των �ιστωτικών ιδρυµάτων. Βάσει του καταστατικού της η εν 

λόγω ε�ο�τεία ασκείται ε�ί των �ιστωτικών ιδρυµάτων �ου εδρεύουν στην 

Ελλάδα �εριλαµβανοµένων των υ�οκαταστηµάτων τους στην αλλοδα�ή, καθώς 

και ε�ί των υ�οκαταστηµάτων �ιστωτικών ιδρυµάτων σε χώρες εκτός 

Ευρω�αϊκής Ένωσης.  
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 Ο ε�ο�τικός αυτός ρόλος �ου έχει αναλάβει στόχο έχει την εξασφάλιση 

της σταθερότητας του συστήµατος και την �ροστασία του συναλλακτικού κοινού. 

Για το σκο�ό αυτό εκδίδει οδηγίες και κανονισµούς σχετικούς µε τη λειτουργία 

των πιστωτικών ιδρυµάτων, την κεφαλαιακή τους ε�άρκεια, τους κινδύνους �ου 

αναλαµβάνουν καθώς και τις ε�ενδυτικές τους δραστηριότητες. 

Η Τρά�εζα της Ελλάδος µ�ορεί να ελέγχει όλα τα βιβλία και τα αρχεία 

των �ιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας για τυχόν παραβάσεις στο �λαίσιο της 

άσκησης προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Σε �ερί�τωση µη 

συµµόρφωσης α�ό κά�οιο �ιστωτικό ίδρυµα, η Τρά�εζα της Ελλάδος έχει τη 

δικαιοδοσία να επιβάλει σε αυτό τα α�αραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί µε 

τις ε�ιταγές του Νοµοθετικού Πλαισίου των �ιστωτικών ιδρυµάτων καθώς επίσης 

και να ε�ιβάλει �ρόστιµα, να ορίσει διαχειριστή και τέλος (όταν δεν υπάρχει 

συµµόρφωση ή υ�άρχει �ερί�τωση µη φερεγγυότητας) να ανακαλέσει την άδεια 

λειτουργίας του �ιστωτικού ιδρύµατος και να το θέσει υ�ό ειδική εκκαθάριση 

υπό την επίβλεψη της. Παράλληλα, σε περί�τωση ανε�αρκούς ρευστότητας του 

πιστωτικού ιδρύµατος, η Τρά�εζα της Ελλάδος µ�ορεί να δώσει την εντολή 

υ�οχρεωτικής παράτασης �ληρωµής των υποχρεώσεων και α�αιτήσεων του 

�ιστωτικού ιδρύµατος για �ερίοδο η ο�οία δεν µ�ορεί να υ�ερβαίνει τους δυο 

µήνες (µ�ορεί να �αραταθεί για ένα ε�ι�λέον µήνα) και να ορίσει διαχειριστή 

υ�ό την επίβλεψή της. 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της ε�ο�τείας, σηµαντικό στοιχείο 

α�οτελούν οι ε�ιτό�ιοι έλεγχοι καθώς µε αυτούς δια�ιστώνεται κατά �όσον 

�ληρούνται οι όροι λειτουργίας των ε�ο�τευόµενων ιδρυµάτων, ενώ 

εντο�ίζονται τυχόν αδυναµίες ό�ως, λανθασµένες εκτιµήσεις της �ιθανής ζηµιάς 

α�ό την άσκηση της δραστηριότητας. Τα α�οτελέσµατα των ε�ιτό�ιων ελέγχων 

τίθενται υ�όψη των αρµοδίων στελεχών των ε�ο�τευόµενων ιδρυµάτων και στη 

συνέχεια είτε λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα είτε ε�ιβάλλονται κυρώσεις.  

Τα �ιστωτικά ιδρύµατα  τα ο�οία υ�άγονται στην ε�ο�τεία της Τρά�εζας 

της Ελλάδος, �αρουσιάζονται �αρακάτω, στον �ίνακα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2006) 

 

Πιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας 

λειτουργίας ( κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 ( Τραπεζική Οδηγία) 

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

7. MARFIN BANK A.T.E.  

8. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 

9. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

11. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

12. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  

13. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

14. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε.  

15. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

16. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.  

17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

18. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

19. PROTON ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

20. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε.  

21. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

22. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε.  

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ 

24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΣΤΟΧΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ 
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25. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.  

26. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.  

27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 

28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 

29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 

30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 

31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.  

33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

36. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 

37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

38. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 

Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1. A.B.N. AMRO BANK N.V. 

2. B.N.P. PARIBAS 

3. HSBC BANKplc 

4. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 

5. BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK A.G. 

6. SAN PAOLO – I.M.I. SpA 

7. F.C.E. BANK plc 

8. GMAC BANK GmbH 

9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

10. FIDIS BANK GmpH 

11. CETELEM 

12. CITIBANK International plc 
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13. UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. 

14. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

16. EURCHYPO AG 

17. VOLKSWAGEN BANK GmbH 

18. FORTIS BANK SA/NV 

19. SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST 

Πιστωτικά ιδρύµατα που δεν υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας 

λειτουργίας (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 (2η Τραπεζική Οδηγία) 

 

Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1. BANK OF AMERICA N.A. 

2. AMERICAN EXPRESS BANK Ltd 

3. BANK SADERAT IRAN 

4. AMERICAN BANK OF ALBANIA GREEK BRANCH 

 

Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 

2076/92 

1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
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2.1.2.  ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

Οι εµ�ορικές τρά�εζες έχουν µετεξελιχθεί σε  σύγχρονα �ιστωτικά 

ιδρύµατα �αροχής χρηµατοοικονοµικών υ�ηρεσιών. Η εµ�ειρία τους σχετίζεται 

µε �άσης φύσης τρα�εζικές εργασίες διαµεσολαβώντας µεταξύ �λεονασµατικών 

και ελλειµµατικών µονάδων µε σκο�ό την άντληση καταθέσεων και τη χορήγηση 

δανείων.  

Παραδοσιακά, οι εργασίες των εµ�ορικών τρα�εζών διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: 

• Παθητικές Εργασίες 

Στις �αθητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες �ου α�οτελούν στοιχεία 

κυρίως του �αθητικού τους, �εριλαµβάνονται οι κάθε µορφής καταθέσεις 

(όψεως, ταµιευτηρίου, �ροθεσµίας, κ.λ.�.) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα 

για άντληση και �ροσέλκυση κεφαλαίων α�ό διάφορες �ηγές. 

• Μεσολαβητικές Εργασίες 

Εδώ �εριλαµβάνονται όλες οι υ�ηρεσίες �ου �αρέχονται α�ό τις 

εµ�ορικές τρά�εζες έναντι αµοιβής ή �ροµήθειας, εκτός του ε�ιτοκίου, ό�ως 

κίνηση κεφαλαίων, εισ�ράξεις αξιών, ενοικίαση θυρίδων, αγορα�ωλησία 

συναλλάγµατος, κ.ο.κ. 

• Ενεργητικές Εργασίες 

Στις ενεργητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες �ου α�οτελούν στοιχεία 

κυρίως του ενεργητικού τους, �εριλαµβάνονται οι χρηµατοδοτήσεις και οι λοι�ές 

εργασίες �αροχής �ίστης, ό�ως οι εγγυητικές ε�ιστολές ή οι ενέγγυες �ιστώσεις, 
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καθώς και οι ε�ενδύσεις κάθε µορφής ό�ως οι το�οθετήσεις σε χρεόγραφα ή σε 

ξένα νοµίσµατα.  

Αναλυτικότερα, οι εργασίες �ου δύναται να διεξάγουν οι εµ�ορικές 

τρά�εζες �εριλαµβάνουν: 

• Α�οδοχή καταθέσεων ή άλλων ε�ιστρε�τέων κεφαλαίων 

• Χορήγηση �ιστώσεων συµ�εριλαµβανοµένων και των �ράξεων 

�ρακτορείας ε�ιχειρηµατικών α�αιτήσεων (factoring) 

• Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 

• Πράξεις διενέργειας �ληρωµών και µεταφορά κεφαλαίων 

• Έκδοση και διαχείριση µέσων �ληρωµής (�ιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών, ταξιδιωτικών και τρα�εζικών ε�ιταγών) 

• Εγγυήσεις και αναλήψεις υ�οχρεώσεων 

• Συναλλαγές για λογαριασµό του ίδιου του �ιστωτικού ιδρύµατος ή της 

�ελατείας του σε: 

o Μέσα της χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, �ιστο�οιητικά καταθέσεων, 

κλ�.)  

o Συνάλλαγµα 

o Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών τίτλων  ή 

χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα 

o Συµβάσεις ανταλλαγής ε�ιτοκίων και νοµισµάτων 

o Κινητές αξίες 

• Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και �αροχή συναφών υ�ηρεσιών 

�εριλαµβανοµένων ειδικότερα και των υ�ηρεσιών αναδόχου εκδόσεως 

τίτλων 

• Παροχή συµβουλών σε ε�ιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και 
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συµβουλών, καθώς και υ�ηρεσιών στον τοµέα συγχωνεύσεως και 

εξαγοράς ε�ιχειρήσεων 

• Μεσολάβηση στις διατρα�εζικές αγορές 

• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή �αροχή συµβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου  

• Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών 

• Εµ�ορικές �ληροφορίες, �εριλαµβανοµένων και των υ�ηρεσιών 

αξιολογήσεως �ιστολη�τικής ικανότητας �ελατών 

• Εκµίσθωση θυρίδων 

 

Στην ελληνική ε�ικράτεια δραστηριο�οιούνται τόσο ελληνικές όσο και 

ξένες εµ�ορικές τρά�εζες. Παρακάτω ε�ιχειρείται σύντοµη �αρουσίαση των 

σηµαντικότερων  εξ αυτών.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

 

Η Εθνική Τρά�εζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841. Σήµερα αριθµεί 570 

καταστήµατα µε 13.743 υ�αλλήλους και �άνω α�ό 1300 ATMs καλύ�τοντας 

ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, και µετά τις 

�ρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Βαλκανικής, το δίκτυο της τρά�εζας στο 

εξωτερικό �εριλαµβάνει 290 µονάδες (www.nbg.gr).  

Αναφερόµενοι δε, στον όµιλο της Εθνικής Τρά�εζας Ελλάδος, 

�αρατηρούµε ότι �ροσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών 

�ροϊόντων και υ�ηρεσιών �ου αντα�οκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

ανάγκες των σύγχρονων ε�ιχειρήσεων και ιδιωτών. Ε�ί �αραδείγµατι, 
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�ροσφέρει ε�ενδυτικές εργασίες, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), 

διαχείρισης ε�ιχειρηµατικών α�αιτήσεων (factoring), κ.ο.κ. Παράλληλα 

ανα�τύσσει εναλλακτικά δίκτυα �ώλησης των �ροϊόντων της, ό�ως οι υ�ηρεσίες 

Mobile and Internet Banking. 

Η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά είναι �λήρως ε�ιβεβαιωµένη. Οι 

λογαριασµοί καταθέσεων �ου ξε�ερνούν τα εννέα εκατοµµύρια και οι άνω του 

εκατοµµυρίου λογαριασµοί χορηγήσεων α�οτελούν τη σηµαντικότερη α�όδειξη 

της εµ�ιστοσύνης του κοινού της, �ου α�οτελεί και την κινητήρια δύναµη της 

τρά�εζας.  

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε µέγεθος Τρά�εζα 

στην Ελλάδα. Σηµαντικός σταθµός στην �ορεία της α�οτέλεσε η εξαγορά του 

51% των µετοχών της Ιονικής Τρα�έζης το 1990, ο�ότε και µετονοµάσθηκε σε 

Alpha Bank α�ό Alpha Τρά�εζα Πίστεως  (www.alpha.gr).  

Το ∆ίκτυο της τρα�έζης αριθµεί συνολικά 450 καταστήµατα, εκ των 

ο�οίων 365 λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ τα υ�όλοι�α καλύ�τουν το δίκτυο της 

στο εξωτερικό, ό�ου και  �ροωθείται συστηµατικά η ανά�τυξη της σε χώρες, ό�ως 

η Αλβανία, η Κύ�ρος, η Βουλγαρία, η Νέα Υόρκη, κ.α. 

 

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

 

Η Εµ�ορική Τρά�εζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907 και έκτοτε �έρασε 

α�ό �ολλές φάσεις για να καταλήξει να είναι σήµερα ένα α�ό τα µεγαλύτερα 

τρα�εζικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Το 71,96% του µετοχικού κεφαλαίου της 

ανήκει α�ό το 2000 στην µεγαλύτερη γαλλική τρά�εζα, την Crédit Agricole. 



                                                                                                                                                22 

Σήµερα �ροσφέρει σηµαντικό δίκτυο διανοµής των �ροϊόντων και των 

υ�ηρεσιών της, το ο�οίο αναλύεται σε 374 υ�οκαταστήµατα στην Ελλάδα, ένα 

υ�οκατάστηµα στο Λονδίνο καθώς και θυγατρικές τρά�εζες στην Αλβανία, τη 

Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Γερµανία και την Κύ�ρο (www.emporiki.gr).   

 

 

E.F.G EUROBANK – ERGASIAS A.E. 

 

Ο όµιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική ε�ωνυµία 

Ευρωε�ενδυτική Τρά�εζα». Σήµερα διαθέτει 370 καταστήµατα, 395 ATMs και 

�ροσω�ικό άνω των 17.000 ανθρώ�ων.  Παρέχει τα �ροϊόντα και τις υ�ηρεσίες 

του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο µέσα α�ό το δίκτυο καταστηµάτων του, 

όσο και µέσα α�ό εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης, �ου ξε�ερνούν τα 900 σηµεία 

�αρουσίας. Ακόµη, ο τρα�εζικός όµιλος έχει ανα�τύξει τα τελευταία χρόνια 

σηµαντική �αρουσία στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο. 

Μέσα στο 2006 ε�εκτείνει την �αρουσία του και στην τρα�εζική αγορά της 

Πολωνίας και της Τουρκίας  (Ετήσιο ∆ελτίο 2005 Eurobank). 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

 

Η Τρά�εζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Λειτουργεί ως ιδιωτική τρά�εζα 

α�ό την έναρξη λειτουργίας της, µε ένα µικρό διάλειµµα α�ό το 1975-1991 ό�ου 

�έρασε σε κρατικό έλεγχο. Το 2000 δηµιουργεί την  �ρώτη ολοκληρωµένη 

υ�ηρεσία ηλεκτρονικής τρα�εζικής στην Ελλάδα για την ο�οία έχει βραβευτεί 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Σήµερα, ο Όµιλος της Τρά�εζας Πειραιώς διαθέτει δίκτυο 480 

καταστηµάτων (288 στην Ελλάδα και 192 στο εξωτερικό) µε συνολικό αριθµό 
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α�ασχολουµένων 8.747 άτοµα. Κατατάσσεται µεταξύ των �έντε �ρώτων 

τρα�εζών στην Ελλάδα.  

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

 

Η Αγροτική Τρά�εζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1929 ως µη κερδοσκο�ικός 

οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα, µε κύριο σκο�ό την α�οκλειστική 

χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τοµέα και την ενίσχυση της 

αγροτικής ανά�τυξης. Ωστόσο το 1990 διεύρυνε της δραστηριότητες της και στον 

εξωγεωργικό τοµέα, ανα�τύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο καταστηµάτων ανά την 

Ελλάδα καθώς και νέα χρηµατοοικονοµικά �ροϊόντα και υ�ηρεσίες. Σήµερα 

αριθµεί 480 καταστήµατα στην Ελλάδα, ένα στη Γερµανία και 750 ATMs. 

∆ιαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο τρα�εζικό δίκτυο εξυ�ηρέτησης στην Ελλάδα 

και το µεγαλύτερο στην ελληνική �εριφέρεια (www.ate.gr).  

 
 

 

 

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ASPIS BANK Ανώνυµη Τρα�εζική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 

1992. Το ∆ίκτυο της Τρά�εζας αριθµεί 67 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα µε 

ανθρώ�ινο δυναµικό �ου ανέρχεται σε 976 τρα�εζικούς υ�αλλήλους. Η λιανική 

τρα�εζική α�οτελεί τον κύριο τροφοδότη της κερδοφορίας της (Ετήσιο ∆ελτίο 

2005 Aspis Bank).  
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ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ)  Α.Ε. 

 

Ο όµιλος της Λαϊκής µετρά εκατό και �λέον χρόνια ιστορίας. Ιδρύθηκε το 

1901 µε τη µορφή µικρού ταµιευτηρίου και έχει µετεξελιχθεί σε σύγχρονο 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε σηµαντικό ρόλο στα οικονοµικά �ράγµατα 

της Κύ�ρου αλλά και µε ταυτόχρονη διεθνή �αρουσία. Στην Ελλάδα 

δραστηριο�οιείται α�ό το 1992 και σήµερα διαθέτει 55 καταστήµατα. Συνολικά, 

εργοδοτεί 3.578 άτοµα διεθνώς και λειτουργεί 185 καταστήµατα σε 5 χώρες.  

 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 1991 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Σήµερα διαθέτει 74 καταστήµατα �ανελλαδικώς, ενώ α�ασχολεί �ερί�ου 1370 

άτοµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, το 1997 �ρωτο�ορεί στην Ελλάδα και είναι η 

�ρώτη τρά�εζα �ου �ροσφέρει  τη δυνατότητα τρα�εζικών συναλλαγών µέσω 

διαδικτύου. (Α�ολογισµός Χρήσης 2005 Εγνατία Τρά�εζα). 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 

Η  PROBANK είναι ένα νέο όνοµα στον ελληνικό τρα�εζικό  χώρο. Με τη 

συµ�λήρωση των �ρώτων �έντε ετών λειτουργίας της θα έχει ανα�τύξει ένα 

δίκτυο �λήρους τρα�εζικής εξυ�ηρέτησης α�οτελούµενο α�ό 80 καταστήµατα 

στις κύριες �όλεις της Ελλάδας.  
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ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε. 

 

Η Τρά�εζα NOVABANK A.E. έχει συσταθεί στην Ελλάδα κατά το 2000 

και ξεκίνησε δραστηριότητες το ίδιο έτος. Αυτή τη στιγµή η Τρά�εζα 

δραστηριο�οιείται µέσω 110 καταστηµάτων λιανικής τρα�εζικής, 3 κέντρων 

Private Banking και 19 µονάδων Business Banking και Factoring �ου βρίσκονται 

σε µεγάλες �όλεις της Ελλάδας. ∆ραστηριο�οιείται κυρίως στο χώρο της 

λιανικής, ε�ιχειρηµατικής και ιδιωτικής υψηλού εισοδήµατος τρα�εζικής �ίστης. 

(Τρά�εζα NOVABANK Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Τρά�εζας µε βάση τα 

∆ιεθνή Πρότυ�α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση �ου έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2005. PDF)  

 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

Η Τρά�εζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937. Σήµερα διαθέτει 105 

καταστήµατα και �αρέχει όλο το φάσµα των σύγχρονων τρα�εζικών �ροϊόντων 

και υ�ηρεσιών. Είναι µέλος του οµίλου Societe Generale, ενός α�ό τους 

µεγαλύτερους και ισχυρότερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους της Ευρώ�ης.  

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Η Τρά�εζα Αττικής ιδρύθηκε το 1924,  λειτουργεί α�ό τις 05/02/1925 και 

α�ό το 1963 έχει ενταχθεί στον όµιλο της Εµ�ορικής Τρά�εζας. ∆ιαθέτει ένα ευρύ 

δίκτυο 62 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. 
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MARFIN BANK A.T.E. 

 

Η τρά�εζα MARFIN BANK ιδρύθηκε το 1981 και διαθέτει σήµερα 10 

υ�οκαταστήµατα. Είναι µέλος του οµίλου Marfin Financial Group, ο ο�οίος 

�ροσφέρει υ�ηρεσίες  στον τρα�εζικό και ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό χώρο. 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Η Πανελλήνια Τρά�εζα α�οτελεί τη φυσική εξέλιξη του νέου ελληνικού 

ταχύτατα ανα�τυσσόµενου οικονοµικού συνεταιριστικού κινήµατος. 

Α�οτελείται α�ό τις 16 ελληνικές συνεταιριστικές τρά�εζες, οι ο�οίες 

�αρουσιάζονται σε ε�όµενη ενότητα, τους 13 �ιστωτικούς συνεταιρισµούς της 

χώρας και τη γερµανική κεντρική συνεταιριστική τρά�εζα DZ Bank. Όλοι οι 

�αρα�άνω φορείς,  λοι�όν, αφενός µεν για λόγους ε�ίτευξης οικονοµιών 

κλίµακας, αφετέρου δε, λόγω εµ�ορικού ανταγωνισµού, �ροέβησαν στην ίδρυση 

ενός κεντρικού και ανεξάρτητου οργανισµού. Έτσι, η Πανελλήνια Τρά�εζα 

µετέχει στον όµιλο αυτό των συνεταιριστικών τρα�εζών ως η κεντρική τους 

Τρά�εζα, α�οτελούµενη α�ό 19 καταστήµατα. 

 

 FIRST BUSINESS BANK  

 

Η FBBank ξεκίνησε την ανά�τυξη της στην λιανική τρα�εζική αρκετά 

�ρόσφατα αφού µόλις το Νοέµβριο του 2001 ιδρύθηκε. Το δίκτυο καταστηµάτων 

της αριθµεί σήµερα 13 καταστήµατα. Όλα τα καταστήµατα της τρά�εζας είναι 

εφοδιασµένα µε ΑΤΜ, ενώ η FBB έχει συµφωνία µε την Αγροτική Τρά�εζα για τη 
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χρησιµο�οίηση του δικτύου των 600 ΑΤΜ α�ό τους �ελάτες της FBB χωρίς 

χρέωση, �ροσφέροντας έτσι στους �ελάτες της ε�αρκή γεωγραφική κάλυψη. 

 

PROTON ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ιδρύθηκε τον Σε�τέµβριο του 2001, ωστόσο οι �λήρεις δραστηριότητές της 

ξεκίνησαν  το Φεβρουάριο του 2002. ∆ιατηρεί ένα κατάστηµα στην Αθήνα  ενώ 

ταυτοχρόνως έχει µετεξελιχθεί σε όµιλο ε�ιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι και η 

Omega Bank, µε την ο�οία συγχωνεύθηκε τον Σε�τέµβριο του 2006 (Ετήσιο 

∆ελτίο Χρήσης 2006 Proton Bank). Στόχος της συγχώνευσης αυτής α�οτελεί η 

ε�έκταση της στη λιανική τρα�εζική µέσω των 17 καταστηµάτων �ου διαθέτει η 

ΩΜΕΓΑ ούτως ώστε να ισχυρο�οιηθεί α�έναντι στον ανταγωνισµό.  

 

 

ΞΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

Θα αναφέρουµε τις �ιο σηµαντικές ξένες εµ�ορικές τρά�εζες, α�ό ά�οψη 

αναγνωρισιµότητας α�ό το ελληνικό κοινό. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Η Τρά�εζα Κύ�ρου ιδρύθηκε στην Κύ�ρο το 1899, ό�ου και κατέχει το 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Στην Ελλάδα, �ου α�οτελεί και τον κυριότερο 

άξονα ε�έκτασής του οµίλου, ίδρυσε το �ρώτο της κατάστηµα 1991. Σήµερα 

διαθέτει 116 καταστήµατα, α�ό µόλις 17 �ου διέθετε το 1999, ενώ α�ασχολεί 2.500 

άτοµα (www.bankofcyprus.gr). Παρέχει δε, ολοκληρωµένες τρα�εζικές 

υ�ηρεσίες, όχι µόνο στην Κύ�ρο και στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεγάλη 

Βρετανία και στην Αυστραλία µε �αράλληλη λειτουργία διεθνούς δικτύου µε 

γραφεία αντι�ροσω�είας σε όλες τις η�είρους. 
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CITIBANK International plc 

Η Citibank είναι η µεγαλύτερη ξένη τρά�εζα στην Ελλάδα. Άνοιξε το 

�ρώτο της κατάστηµα στην Ελλάδα το 1964 και σήµερα διαθέτει ένα δίκτυο 57 

καταστηµάτων, 235 ΑΤΜs και �ερισσότερους α�ό 1.000 υ�αλλήλους και 600.000 

�ελάτες. Είναι η τρά�εζα �ου για �ρώτη φορά εισήγαγε ATMs στην ελληνική 

ε�ικράτεια το 1985,  ενώ τις τελευταίες δύο χρονιές έχει βραβευτεί ως η τρά�εζα 

µε το καλύτερο εργασιακό �εριβάλλον στην Ελλάδα (www.citibank.gr). 

 

HSBC BANK 

Η HSBC Bank plc λειτουργεί στην Ελλάδα α�ό το 1981 και είναι µέλος του 

οµίλου  HSBC, ο ο�οίος  είναι ένας α�ό τους µεγαλύτερους τρα�εζικούς και 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στον κόσµο µε �αρουσία σε 76 χώρες. 

∆ιαθέτει στην Ελλάδα 22 καταστήµατα. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Το 1974 ιδρύεται στην Κύ�ρο  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Λόγω όµως της 

τουρκικής εισβολής οι εργασίες της ξεκινούν το 1976. Αρκετά χρόνια αργότερα, 

το 1998 ε�εκτείνεται στην Ελλάδα, ό�ου σήµερα διαθέτει 25  καταστήµατα. Στην 

Κύ�ρο ό�ου α�οτελεί έναν α�ό τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς 

οµίλους αριθµεί 80 καταστήµατα. 

 

Στον �ίνακα 2 �ου ακολουθεί �αρουσιάζεται το σύνολο των �ιστωτικών 

ιδρυµάτων �ου λειτουργούν στην Ελλάδα, αντιστοιχισµένα µε το σύνολο των 

υ�οκαταστηµάτων και του �ροσω�ικού �ου το καθένα α�ό αυτά διαθέτει, για το 

έτος  2005. 



                                                                                                                                                29 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005 

 ∆ίκτυο καταστηµάτων 

 Νοµός 

Αττικής 

Νοµός 

Θες/κης 

Λοιπή 

χώρα 

Σύνολο 

 

Σύνολο 

προσωπικού 

ΣΥΝΟΛΟ 1445 406 1736 3587 63040 

Α. Πιστωτικά  

    Ιδρύµατα 

1426 404 1539 3369 59215 

Β. Π.Ι. µε τη µορφή  

    Π.Συνεταιρ. 

4  119 123 923 

Γ. Τράπεζα της  

    Ελλάδος 

15 2 78 95 2902 

Α1. Ελληνικά Π.Ι. 1269 382 1475 3126 53678 

1. Εθνική Τράπεζα 200 49 318 567 13175 

2. Alpha Bank 164 37 162 363 6949 

3. Εµπορική 167 85 121 373 6368 

4. EFG-Eurobank Ergasias 159 43 130 332 7015 

5. Πειραιώς 109 41 123 273 4320 

6. Γενική 53 9 59 121 1221 

7. Εγνατία 30 15 24 69 1370 

8. Αγροτική Τράπεζα 98 31 329 458 5727 

9.Τράπεζα Αττικής 26 8 25 59 1118 

10. Λαϊκή Τράπεζα 28 5 22 55 778 

11. Nova Bank 77 23 22 122 1065 

12. Οµέγα  11 1 5 17 402 

13. Probank 33 5 21 59 729 

14. Πανελλήνια Τράπεζα 7 3 10 20 165 

15. First Business Bank 9 1 3 13 192 
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16. Marfin Bank 5 1 3 9 175 

17. ΑΣΠΙΣ 34 6 27 67 892 

18. Ταχ. Ταµιευτήριο 53 16 67 136 1220 

19. Τ.Παρακ κ ∆ανείων 2 1 1 4 456 

20. Proton Επενδ. Τραπ 1   1 38 

21. Επενδυτική Τράπεζα 1 1 1 3 152 

22. Aegean Baltic Bank 1   1 39 

23.Εµπορική Credicom 1 1 2 4 112 

A2. Υποκ/τα Αλλοδαπών  

      Π.Ι. 

157 22 64 243 5537 

Α2i. Μέλη της Ε.Ε.  

24. Bayerische Hvb 1   1 78 

25. HSBCBank 19 2 1 22 501 

26. Societe Generale 2   2 42 

27. BNP Paribas (Hellas) 5   5 181 

28. ABN AMRO 2   2 81 

29. CETELEM 1   1 75 

30. Royal Bank of Scotland 1   1 22 

31. SANPAOLO IMI S.p.A 1    22 

32.CITIBANK 43 5 10 58 1334 

33.F.G.E. Bank plc 1   1 39 

34. GMAC Bank 1   1 30 

35.EUROHYPO AG 1   1 4 

36.Union de Creditos 

Inmobiliarios  

2 1  3 29 

37. FIDIS BANK 1   1 18 

38. Τράπεζα Κύπρου 48 10 52 110 2407 

39. BNP Securities Services 1   1 38 

40. Ελληνική Τράπεζα 20 4 1 25 372 

41. Volkswagen Bank 1   1 27 
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A.2ii Μη µέλη της Ε.Ε.  

42. Bank of America 1   1 28 

43. Bank Saderat Iran 1   1 19 

44. American Express 3   3 99 

45. American Bank of 

Albania 

1   1 31 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

 

Εάν ωστόσο, συγκρίνουµε τα καταστήµατα των τρα�εζών �ου 

λειτουργούσαν στην Ελλάδα έναν χρόνο �ριν, το 2004, σύµφωνα µε τον �ίνακα 3 

�ου ακολουθεί, �αρατηρούµε ότι ο αριθµός των �ιστωτικών ιδρυµάτων �ου 

δραστηριο�οιούνται στην Ελλάδα (συµ�εριλαµβανοµένων και των 16 

συνεταιριστικών τρα�εζών, οι ο�οίες �αρουσιάζονται αναλυτικά στην ε�όµενη 

�αράγραφο του κεφαλαίου), διαµορφώθηκε σε 61 στο τέλος του 2005, λόγω της 

�αύσης λειτουργίας ενός ξένου �ιστωτικού ιδρύµατος. Αντίθετα αύξηση 

εµφάνισε ο αριθµός των υ�ηρεσιακών µονάδων (2005: 3.623 ενώ το 2004: 3.403).  

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά εν µέρει την �ροτίµηση των Ελλήνων �ελατών  για 

την �ραγµατο�οίηση τρα�εζικών συναλλαγών κυρίως µέσω υ�οκαταστηµάτων, 

καθώς µάλιστα η ηλεκτρονική τρα�εζική δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο σε 

άλλες χώρες. 

 Ε�ισηµαίνεται ότι η �υκνότητα του δικτύου των καταστηµάτων στην 

Ελλάδα σε σχέση µε τον �ληθυσµό είναι 32 υ�οκαταστήµατα ανά 100.000 

κατοίκους (Πηγή Τρά�εζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005). 
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Πίνακας 3 

Αριθµός τραHεζών, υHοκαταστηµάτων και υHαλλήλων 

 ΤράHεζες ΥHοκαταστήµατα ΠροσωHικό 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Ελληνικές ΕµHορικές 
ΤράHεζες 

21 21 2.953 3.126 51.741 53.678 

Ξένες τράHεζες 23 22 223 243 5.133 5.537 

Συνεταιριστ. 
ΤράHεζες 

16 16 87 123 781 923 

Ειδ. Πιστ. Οργαν 2 2 140 

 

140 1.682 2.010 

ΣΥΝΟΛΟ 62 61 3.403 3.632 59.337 62.148 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος 

 

Όσον αφορά, δε, στην ε�έκταση των ελληνικών εµ�ορικών τρα�εζών στο 

εξωτερικό, µ�ορούµε να �αρατηρήσουµε (�ίνακας 4) ότι µόνο έξι ελληνικά 

�ιστωτικά ιδρύµατα δραστηριο�οιούνται εκτός της ελληνικής ε�ικρατείας. Η 

ε�έκταση αυτή �εριορίζεται στις γειτονικές χώρες µέσω 83 καταστηµάτων.  

Πίνακας 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών 
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2.1.3.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

Οι Συνεταιριστικές Τρά�εζες α�οτελούν άλλον ένα διαδεδοµένο τύ�ο 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Συναντώνται σε �άρα �ολλές χώρες, ενώ 

διεθνώς ο αριθµός τους υ�ολογίζεται ότι υ�ερβαίνει τις 50.000(Αγγελό�ουλος, 

2006). Στην Ελλάδα εµφανίστηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και 

ε�ο�τεύονται α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος, τόσο κατά την ίδρυση και τις 

µεταβολές τους (τρο�ο�οίηση καταστατικού) όσο και  κατά τη λειτουργία τους. 

Σκο�ός της ε�ο�τείας αυτής �ου ασκείται είναι α�ό τη µία �λευρά, η �ροστασία 

των καταθετών, και α�ό την άλλη �λευρά η �ροστασία της αξιο�ιστίας του 

τρα�εζικού συστήµατος, άρα και της σταθερότητας αυτού.  

Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των τρα�εζών αυτών στηρίζονται 

στις αρχές της συνεταιριστικής ε�ιχείρησης. Το �ρώιµο στάδιο των 

συνεταιριστικών τρα�εζών είναι ο �ιστωτικός συνεταιρισµός, στις 

δραστηριότητες του ο�οίου �εριλαµβάνονται η �αροχή δανείων, εγγυήσεων, 

ασφαλειών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη του (Κιντής, 

2004). Μετά τη έναρξη λειτουργίας ως �ιστωτικό ίδρυµα, ο �ιστωτικός 

συνεταιρισµός δύναται να δέχεται καταθέσεις, να χορηγεί �ιστώσεις και γενικά 

να διενεργεί κάθε είδους τρα�εζικές εργασίες, εκτός αν κά�οια α�ό αυτές έχει 

ειδικά α�αγορευτεί για τις συνεταιριστικές τρά�εζες. Γενικός σκο�ός �άντως 

είναι η εξυ�ηρέτηση και �ροώθηση των συµφερόντων των µελών τους. Η �αροχή 

των υ�ηρεσιών στα µέλη, α�ό την άλλη, αξίζει να αναφερθεί, ότι εξαρτάται α�ό 

τις συνεταιριστικές µερίδες �ου αυτοί κατέχουν.  

  Οι συνεταιριστικές τρά�εζες δραστηριο�οιούνται σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές �εριοχές και ως εκ τούτου αντλούν κεφάλαια α�ό τις α�οταµιεύσεις 

της �εριοχής τους,  µέσω της χρηµατοδότησης α�ό τα µέλη τους. Ουσιαστικά, οι 

συνεταιριστικές τρά�εζες συντελούν στην οικονοµική ανά�τυξη των �εριοχών 

ό�ου και εγκαθίστανται µέσω της αξιο�οίησης των κεφαλαίων των κατοίκων των 

�εριοχών αυτών. Μ�ορούν ωστόσο να ε�εκταθούν εκτός νοµού αν το εγκρίνει η 
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Τρά�εζα της Ελλάδας µετρώντας υ�οδοµές, συστήµατα ασφαλείας, �ροσω�ικό 

και κυρίως διαθέσιµα κεφαλαία. Αν αυτά είναι ε�αρκή δίνεται έγκριση 

ε�έκτασης. 

  

Οι συνεταιριστικές τρά�εζες �ου λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Λαµίας 

Η Συνεταιριστική Τρά�εζα Λαµίας α�οτελεί µετεξέλιξη του Πιστωτικού 

Συνεταιρισµού Τεχνοεργατών Λαµίας ΣΥΝ.ΠΕ. 

� Αχαϊκή Συνεταιριστική Τρά�εζα  

Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τρά�εζα α�οτελεί τη µετεξέλιξη  του �ιστωτικού 

συνεταιρισµού Αχαϊκή Πίστη �ου ιδρύθηκε τον Αύγουστο του1993. Ως 

�ιστωτικό ίδρυµα άρχισε να λειτουργεί το 1994, ο�ότε και εγκρίθηκε η 

λειτουργία του α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος. 

� Παγκρήτια Συνεταιριστική Τρά�εζα 

Ιδρύθηκε το 1993 ως συνεταιρισµός και το 1995 µετεξελίχθηκε σε 

Παγκρήτια Τρά�εζα. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Ιωαννίνων 

Άρχισε να λειτουργεί ως τρά�εζα το 1993. Μέχρι τότε, λειτουργούσε ως 

Πιστωτικός Συνεταιρισµός, α�ό το 1979, ο�ότε και ιδρύθηκε. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Χανίων 

Λειτούργησε το 1995. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα ∆ωδεκανήσου 

Ξεκίνησε να λειτουργεί ως τρά�εζα το 1995. Μέχρι τότε, α�ό το 1994, 

λειτουργούσε ως �ιστωτικός συνεταιρισµός.  

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Έβρου 

Λειτουργεί α�ό το 1996 µε έδρα στην Αλεξανδρού�ολη. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Τρικάλων 

Λειτουργεί ως τρά�εζα α�ό το 1998. Πριν α�ό τη µετεξέλιξη σε τρά�εζα 

λειτουργούσε ως �ιστωτικός συνεταιρισµός για ένα χρόνο. 
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� Συνεταιριστική Τρά�εζα Καρδίτσας 

Ιδρύθηκε το 1998 µετά α�ό σχετική άδεια �ου χορήγησε η Τρά�εζα της 

Ελλάδος στον έως τότε λειτουργούντα �ιστωτικό συνεταιρισµό Ν. 

Καρδίτσης. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Κορινθίας 

Οι εργασίες της ως τρά�εζα άρχισαν το 1998 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Ευβοίας 

Μετεξέλιξη του �ιστωτικού συνεταιρισµού Ευβοϊκή Πίστη, άρχισε τις 

εργασίες της ως τρά�εζα το 1995 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Πιερίας 

Ως �ιστωτικό ίδρυµα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999. Α�ό το 1995 και έως 

τότε λειτουργούσε ως �ιστωτικός συνεταιρισµός 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα ∆ράµας 

Ξεκίνησε τις λειτουργίες της το 1999. 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Λέσβου – Λήµνου 

Λειτούργησε ως �ιστωτικό ίδρυµα το 1998 µετά α�ό σχετική άδεια �ου 

χορηγήθηκε α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος. Το κεντρικό κατάστηµα 

βρίσκεται στη Μυτιλήνη.  

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Κοζάνης 

� Συνεταιριστική Τρά�εζα Σερρών 

� Ακόµη, έχουν ιδρυθεί µε σκο�ό να µετεξελιχθούν σε συνεταιριστικές 

τρά�εζες άλλοι 20  �ιστωτικοί συνεταιρισµοί.  

 
Βλέ�ουµε λοι�όν, ότι το εγχείρηµα των Συνεταιριστικών Τρα�εζών άρχισε 

�ερί�ου �ριν 10 χρόνια, ο�όταν λειτουργούσε µια ε�ιθετική �ολιτική των 

"κλασσικών" τρα�εζών µε νέα �ροϊόντα, χαµηλά ε�ιτόκια, τεράστια κερδοφορία, 

συγχωνεύσεις. Ωστόσο, �αρά το φαινοµενικά δυσµενές �εριβάλλον, το εγχείρηµα 

των το�ικών συνεταιριστικών τρα�εζών είχε α�οτέλεσµα, λόγω του ότι, 
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καταρχάς, έχοντας καθαρά το�ικό χαρακτήρα γνωρίζουν τις ανάγκες των 

�ελατών τους, ενώ σε �ερι�τώσεις οικονοµικής δυσ�ραξίας αυτών τους 

χορηγούν ευνοϊκούς όρους. 

Βέβαια, το µερίδιο αγοράς �ου καταλαµβάνουν οι συνεταιριστικές 

τρά�εζες µαρτυρά ότι ένα �ολίτης δεν ε�ιθυµεί εύκολα συναλλαγές µε µια 

συνεταιριστική τρά�εζα. Ο βασικός λόγος για αυτήν την α�όκλιση είναι το ότι 

δεν αισθάνεται τόσο ασφαλής όσο στις συµβατικές τρά�εζες. Ωστόσο, δεν �ρέ�ει 

να �αραβλέ�εται το γεγονός ότι οι συνεταιριστικές τρά�εζες ανήκουν στο Ταµείο 

Εγγύησης Καταθέσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου �ράγµα �ου σηµαίνει ότι έχουν 

ακριβώς τις ίδιες εγγυήσεις και ασφάλειες για τα χρήµατα των καταθετών µε 

αυτές ο�οιασδή�οτε άλλης τρά�εζας. Ε�ι�λέον, υ�όκεινται σε καθηµερινό 

έλεγχο α�ό ειδική Ε�ιθεώρηση Συνεταιριστικών Τρα�εζών της Τρά�εζας της 

Ελλάδος. Ο θεσµός είναι λοι�όν α�όλυτα κατοχυρωµένος και εξασφαλισµένος. 
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Πίνακας 5 

∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

31/12/2005 

 ∆ίκτυο καταστηµάτων 

 Νοµός 

Αττικής 

Νοµός 

Θες/κης 

Λοιπή 

χώρα 

Σύνολο 

 

Σύνολο 

προσωπικού 

1. Έβρου   3 3 20 

2. Αχαϊκή   7 7 61 

3.∆ωδεκανήσου   15 15 105 

4. Χανίων 1  17 18 135 

5. Παγκρήτια 3  45 48 373 

6. Ιωαννίνων    3 3 24 

7. Λαµίας   5 5 42 

8. Τρικάλων   4 4 28 

9. Καρδίτσας   1 1 12 

10. Κορινθίας   4 4 18 

11. Εύβοιας   4 4 25 

12. Πιερίας   1 1 11 

13. ∆ράµας   2 2 19 

14. Λέσβου   3 3 20 

15. Κοζάνης   4 4 18 

16. Σερρών   1 1 12 

ΣΥΝΟΛΟ 4  119 123 923 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
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2.1.4. ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
 

 Οι οργανισµοί αυτοί διεξάγουν �εριορισµένες τρα�εζικές εργασίες. Στην 

χώρα µας λειτουργούν σήµερα δύο ειδικοί χρηµατο�ιστωτικοί οργανισµοί για 

τους ο�οίους καταβάλλεται �ροσ�άθεια µετατρο�ής τους σε σύγχρονα �ιστωτικά 

ιδρύµατα µε δυνατότητα �ροσφοράς του συνόλου των υ�ηρεσιών και �ροϊόντων 

ενός σύγχρονου χρηµατο�ιστωτικού ιδρύµατος. Ονοµαστικά οι δύο αυτοί 

οργανισµοί είναι: Α) Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, και Β) Το 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πιο εκτεταµένη αναφορά γίνεται �αρακάτω. 

 Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, είναι Ν.Π.∆.∆. µε έτος 

ίδρυσης το 1919 και βασικούς σκο�ούς τη φύλαξη και διαχείριση 

�αρακαταθηκών, τη χορήγηση δανείων, την ταµειακή διαχείριση των κεφαλαίων 

των ΟΤΑ, κ.α. Α�οτελεί λοι�όν αυτόνοµο χρηµατο�ιστωτικό διαχειριστικό 

οργανισµό �εριφερειακής ανά�τυξης µε δική του �εριουσία, κίνδυνο και �ίστη. 

∆ιοικείται α�ό ∆ιοικητικό Συµβούλιο τριετούς θητείας, η σύνθεση και η 

συγκρότηση του ο�οίου καθορίζεται µε α�όφαση του Υ�ουργού Οικονοµικών, ο 

ο�οίος και ε�ο�τεύει τον οργανισµό. Παράλληλα ε�ο�τεύεται α�ό την Κεντρική 

Τρά�εζα για δραστηριότητες �ου εµ�ί�τουν στην αρµοδιότητα της.  

Ε�ειδή έχει τη νοµική µορφή Ν.Π.∆.∆. δε συµµετέχει στη διατρα�εζική 

αγορά και τα διαθέσιµα του είναι υ�οχρεωτικά κατατεθειµένα στην Κεντρική 

Τρά�εζα. Είναι όµως µέλος της Ένωσης Ελληνικών Τρα�εζών, του Γραφείου 

Συµψηφισµού Αθηνών και µέτοχος της ∆ΙΑΣ Α.Ε. 

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ιδρύθηκε το 1900. Μέχρι το 2002, �ου µε 

την ψήφιση νόµου µετατρά�ηκε σε Ανώνυµη Εταιρία, υ�ήρξε αυτοτελής 

∆ηµόσια Υ�ηρεσία µε διοικητική και οικονοµική α�οκέντρωση, ε�ο�τευόµενη 

α�ό τον Υ�ουργό Μεταφορών και Ε�ικοινωνιών. Α�οστόλη τους είναι η 



                                                                                                                                                39 

καλλιέργεια και η ανά�τυξη �νεύµατος α�οταµίευσης, η αξιο�οίηση των 

καταθέσεων �ου συγκεντρώνονται σ΄ αυτό µε τη διάθεση τους για την 

οικονοµική ανά�τυξη της χώρας και την εκ�λήρωση γενικότερων κοινωφελών 

σκο�ών.  

Χρησιµο�οιεί τα καταστήµατα των ταχυδροµείων για τη διεξαγωγή των 

συναλλαγών �ου ανα�τύσσει µε το κοινό, καταφέρνοντας έτσι να �ροσελκύσει 

ένα σηµαντικό µέρος της αγοράς.  

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο βρίσκεται σήµερα σε µια φάση 

εκσυγχρονισµού µε τη µετατρο�ή του σε Ανώνυµη Εταιρία και τη διεύρυνση των 

εργασιών του ώστε να καλύ�τει το �λήρες φάσµα των αγοραίων τρα�εζικών 

�ροϊόντων. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι µέλος της Ένωσης Ελληνικών 

Τρα�εζών καθώς και της Ένωσης Ευρω�αϊκών Ταµιευτηρίων και του 

Παγκόσµιου Ινστιτούτου Ταµιευτηρίων. 
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2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

Θετικές µεταβολές �αρατηρήθηκαν το 2005 στα µεγέθη του ισολογισµού 

των �ιστωτικών ιδρυµάτων �ου ασκούν δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, 

ό�ως εξάλλου φαίνεται και στον �ίνακα 6 �ου ακολουθεί. 

 

 
Πίνακας  6 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 

(Εκατοστιαία µεταβολή έναντι του �ροηγούµενου έτους) 

 

 Σύνολο τραHεζών Ελληνικές ΕµHορικές 
τράHεζες 

 2004 2005 2004 2005 

Χορηγήσεις 17,0 19,1 17,9 18,6 

Ίδια Κεφάλαια 4,9 30,8 4,3 39,9 

Καταθέσεις 14,0 17,3 12,0 14,9 

Καταθέσεις & repos 10,5 10,2 8,0 13,0 

Σύνολο 
ενεργητικού 

9,4 21,1 7,3 21,5 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, ε�εξεργασία στοιχείων ισολογισµού και 
λογιστικών καταστάσεων 

 
Οι συνολικές χορηγήσεις τους αυξήθηκαν κατά 19,1. Παράλληλα, η 

µεγάλη αύξηση των καταθέσεων (17,3%) συνετέλεσε ώστε και το σύνολο των 

καταθέσεων και των συµφωνιών ε�αναγοράς (repos), �αρά τη µείωση των 

τελευταίων, να σηµειώσει σηµαντική άνοδο (10,2%). Εξαιτίας των ανωτέρω 

εξελίξεων, σε συνδυασµό µε την �εραιτέρω δραστηριο�οίηση τους στις αγορές 

κεφαλαίων (κυρίως οµολόγων), το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 

21,1%, µε α�οτέλεσµα να ανέλθει στο 152,6% του ΑΕΠ στο τέλος του 2005, έναντι 

του 135,4% στο τέλος του 2004. Οι ξένες τρά�εζες �ου δραστηριο�οιούνται στην 
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ελληνική αγορά εµφάνισαν αύξηση του ενεργητικού τους κατά 23,7% και οι 

Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΠΟ) κατά 13,8%. 

Ανάλογες ήταν και οι αυξήσεις στα αντίστοιχα µεγέθη των ελληνικών 

εµ�ορικών τρα�εζών, οι ο�οίες άλλωστε α�οτελούν το µεγαλύτερο µέρος του 

ελληνικού �ιστωτικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, η αύξηση των χορηγήσεων 

τους το 2005 διατηρήθηκε σε υψηλό ε�ί�εδο (18,6%), ταχύτερη α�ό εκείνη των 

καταθέσεων (14,9%), ενώ ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση (39,9%) των 

(λογιστικών) ιδίων κεφαλαίων τους.  

 
 
2.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ελληνικών εµ�ορικών τρα�εζών αλλά και 

των ξένων �ου είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα έχει λάβει τα τελευταία χρόνια 

δυναµικό χαρακτήρα, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το φάσµα των 

�ροσφεροµένων χρηµατοοικονοµικών υ�ηρεσιών και �ροϊόντων είναι ευρύ.  

Βέβαια, στην εγχώρια αγορά υ�άρχει ακόµα σηµαντικό �εριθώριο αύξησης του 

όγκου των �αραδοσιακών τρα�εζικών εργασιών και ιδιαίτερα της λιανικής 

τρα�εζικής �ου ανα�τύσσεται δυναµικά τα τελευταία έτη, εκκινώντας α�ό 

χαµηλή  βάση και στηριζόµενη στα χαµηλά ε�ιτόκια �ου έχουν διαµορφωθεί στη 

Ζώνη του Ευρώ. Ε�ι�λέον, η εµφάνιση και διείσδυση στην τρα�εζική αγορά των 

συνεταιριστικών τρα�εζών αναµένεται να �ροσθέσει ακόµα µεγαλύτερη ένταση 

στον ήδη αυξηµένο ανταγωνισµό, σηµατοδοτώντας µια νέα θεσµική εξέλιξη. 

 

Ο ανταγωνισµός �εριλαµβάνει τον ανταγωνισµό τριών υ�οσυστηµάτων: 

• τον ανταγωνισµό µεταξύ των εµ�ορικών τρα�εζών 

• τον ανταγωνισµό µεταξύ εµ�ορικών τρα�εζών, αφενός, και των Ειδικών 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων, αφετέρου, και 
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• τον ανταγωνισµό µεταξύ των �ιστωτικών ιδρυµάτων γενικότερα και 

άλλων µη τρα�εζικών ε�ιχειρήσεων, ό�ως ασφαλιστικές και 

χρηµατιστηριακές ε�ιχειρήσεις, AE∆AK, κλ�. 

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις συνθήκες ανταγωνισµού στον τρα�εζικό 

κλάδο γενικότερα, και  σύµφωνα µε τον �ίνακα 7 �αρατηρούµε ότι, οι ελληνικές 

εµ�ορικές τρά�εζες συνεχίζουν να κατέχουν υψηλό µερίδιο αγοράς τόσο στο 

ενεργητικό (81,2%) όσο και στις χορηγήσεις (84,9%) και καταθέσεις (80,5). 

 

Πίνακας  7 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μερίδια αγοράς (%) ως προς βασικά µεγέθη ισολογισµού 

 Ενεργητικό Χορηγήσεις Καταθέσεις 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Ελλην. 

Εµπορικές 

Τράπεζες 

81,0 81,2 85,1 84,9 81,8 80,5 

Ξένες Τράπεζες 10,0 10,1 8,8 8,8 8,2 9,1 

Συνεταιριστ. 

Τράπεζες 

0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 

Ειδ. Πιστωτ. 

Οργανισµοί 

8,3 7,9 5,1 5,3 9,2 9,5 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

Οριακή αύξηση ως �ρος το ενεργητικό εµφάνισε το µερίδιο αγοράς των 

ελληνικών εµ�ορικών τρα�εζών, των ξένων τρα�εζών και των συνεταιριστικών 

τρα�εζών, έναντι µείωσης του αντίστοιχου µεριδίου των ΕΠΟ. Οι τελευταίοι 
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όµως αύξησαν οριακά το µερίδιο αγοράς τους στις χορηγήσεις, µε αντίστοιχη 

µείωση του µεριδίου των ελληνικών εµ�ορικών τρα�εζών. 

Μικρές µεταβολές �αρατηρούνται στο µερίδιο αγοράς ως �ρος τις 

καταθέσεις, ό�ου οι ελληνικές εµ�ορικές τρά�εζες α�ώλεσαν µερίδιο αγοράς 

1,3% (2005: 80,5%, 2004: 81,8%). Α�ό τη µείωση αυτή ε�ωφελήθηκαν κατά 0,9% οι 

ξένες τρά�εζες, κατά 0,3% οι ΕΠΟ και κατά 0,1% οι συνεταιριστικές τρά�εζες. Οι 

τελευταίες ωστόσο συνεχίζουν να κατέχουν ιδιαίτερα χαµηλά µερίδια αγοράς. 

 

 

2.4. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 

Ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τρα�εζικού συστήµατος, µε βάση 

το µερίδιο των �έντε µεγαλύτερων τρα�εζών στο σύνολο του ενεργητικού, 

διαµορφώθηκε το 2005 σε 65,6%, λίγο �ερισσότερο α�ό το 2004, �ου ήταν 65,0%. 

Μετρούµενος µε βάση τις χορηγήσεις µειώθηκε οριακά (σε 66,1% α�ό 66,3%) και 

αυξήθηκε οριακά µε βάση τις καταθέσεις (σε 65,5% α�ό 66,5%). Το �οσοστό βάση 

του ενεργητικού είναι σηµαντικά υψηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ (2004: 

40,5%), εντούτοις δεν είναι α�ό τα υψηλότερα στην Ευρώ�η. Ε�ι�λέον ο βαθµός 

συγκέντρωσης στο ελληνικό τρα�εζικό σύστηµα, µετά την άνοδο �ου σηµείωσε 

α�ό τα µέσα της �ροηγούµενης δεκαετίας, τα τελευταία τρία έτη έχει 

σταθερο�οιηθεί στα �ροαναφερθέντα ε�ί�εδα. Παράλληλα �εριορίσθηκε η 

δεσ�όζουσα θέση στην αγορά της µεγαλύτερης τρά�εζας (Εθνική) ενώ άλλες 

αύξησαν σηµαντικά το µερίδιο αγοράς τους. 

 

 Παρόλο �ου ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τρα�εζικού 

συστήµατος �αραµένει σχετικά υψηλός δεν ε�ηρεάζει κατ΄ ανάγκην αρνητικά 

τον ανταγωνισµό µεταξύ των τρα�εζών. Ο βαθµός συγκέντρωσης α�λά 

αντανακλά την �ροσ�άθεια των �λέον α�οτελεσµατικών τρα�εζών να 

εκµεταλλευθούν τις οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος και δεν ε�ηρεάζει τον 
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ανταγωνισµό, εφόσον δεν ανα�τύσσονται εναρµονισµένες �ρακτικές στην 

τιµολόγηση των διαφόρων �ροϊόντων τους 

 

Πάντως οι �έντε µεγαλύτερες ελληνικές τρά�εζες κατατάσσονται στις 

µεσαίου µεγέθους, για τα ευρω�αϊκά δεδοµένα τρά�εζες κυρίως λόγω του 

�εριορισµένου µεγέθους της εγχώριας αγοράς (Ετήσιο ∆ελτίο ∆ιοικητή Τρά�εζας 

Ελλάδος 2005). Ε�οµένως ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τρα�εζικού 

συστήµατος υ�ολεί�εται σηµαντικά του αντίστοιχου βαθµού συγκέντρωσης �ου 

�αρατηρείται σε τρεις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ (το Βέλγιο, τη Φινλανδία 

και την Ολλανδία), ό�ου µε βάση το ενεργητικό τους, το µερίδιο αγοράς των 

�έντε µεγαλύτερων τρα�εζών υ�ερβαίνει το 80%. 

 

 

2.5. ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

Ο τρα�εζικός κλάδος στην Ελλάδα �αρουσιάζει συνεχή ανά�τυξη.  Τα 

τελευταία χρόνια οι τρά�εζες στην �λειονότητά τους, έχουν ξεκινήσει µια 

ανα�τυξιακή �ορεία καθώς και µια �ορεία υψηλής κερδοφορία, �αίζοντας ρόλο 

καταλύτη και στην ανα�τυξιακή �ορεία της χώρας. Η ε�ικέντρωση του 

ενδιαφέροντος τους σε τοµείς µε υψηλά �εριθώρια κέρδους αλλά και �ροο�τικές 

�εραιτέρω ανά�τυξης, ό�ως οι αµιγώς τρα�εζικές δραστηριότητες και ειδικότερα 

η λιανική τρα�εζική, είναι ένας α�ό τους σηµαντικότερους τροφοδότες της 

κερδοφορίας τους.  

 

Η �ορεία της κερδοφορίας των ελληνικών τρα�εζών είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε το ευνοϊκό για την �ιστωτική ε�έκταση µακροοικονοµικό 

�εριβάλλον. Συγκεκριµένα, βάσει στοιχείων ∆εκεµβρίου 2005, η ελληνική 

οικονοµία διατήρησε την ανα�τυξιακή δυναµική της κατά το 2005 συνδυάζοντας 

ρυθµό ανά�τυξης της τάξης του 3.7% (Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης Πανελλήνιας 
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Τρά�εζας 2005). Η ανά�τυξη συνέχισε να στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση, η 

ο�οία τροφοδοτείται κυρίως α�ό την ιδιωτική κατανάλωση. Αντίθετη �ορεία 

ακολούθησαν οι ε�ενδύσεις οι ο�οίες µειώθηκαν κυρίως λόγω της µείωσης των 

δηµόσιων  ε�ενδύσεων στην µετα-ολυµ�ιακή �ερίοδο.  

∆εδοµένου του �εριβάλλοντος χαµηλών ονοµαστικών ε�ιτοκίων και των 

ακόµα χαµηλότερων �ραγµατικών ε�ιτοκίων στην Ελλάδα λόγω υψηλότερου 

�ληθωρισµού, η �ιστωτική ε�έκταση συνέχισε να διευρύνεται στην Ελλάδα ό�ως 

υ�οδηλώνει ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης 

(συµ�εριλαµβανοµένων και των τιτλο�οιηµένων δανείων), ο ο�οίος 

διαµορφώθηκε στο 18.5% έναντι 16.7% το 2004. Κατά συνέ�εια, η �ιστωτική 

διείσδυση του συνόλου των νοικοκυριών και ε�ιχειρήσεων το 2005 ανήλθε 

�ερί�ου στο 78% ε�ί του ΑΕΠ έναντι 72% το 2004. Η διεύρυνση της �ιστωτικής 

ε�έκτασης �ροήλθε κατά κύριο λόγο και το 2005 α�ό τα νοικοκυριά, 

διατηρώντας υψηλό ρυθµό �ιστωτικής ε�έκτασης ο ο�οίος διαµορφώθηκε το 

2005 �ερί�ου στο 27% έναντι 30.5% το 2004. Αντίστοιχα, η �ιστωτική διείσδυση 

των νοικοκυριών (συµ�εριλαµβανοµένων και των τιτλο�οιηµένων δανείων) 

αυξήθηκε κατά �ερί�ου 6.5 �οσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε �ερί�ου στο 

38.5% του ΑΕΠ.  

Ειδικότερα, η αύξηση των στεγαστικών δανείων �αρουσίασε ε�ιβράδυνση 

αλλά συνέχισε να �αραµένει στα υψηλά ε�ί�εδα της τάξης �ερί�ου του 32%. Την 

ίδια εικόνα �αρουσίασε και ο ρυθµός ε�έκτασης της καταναλωτικής �ίστης ο 

ο�οίος �αρουσίασε µεγαλύτερη ε�ιβράδυνση α�ό αυτή της στεγαστικής �ίστης 

ωστόσο �αρέµεινε σε υψηλά ε�ί�εδα της τάξης του 28%. Τα δάνεια �ρος 

ε�ιχειρήσεις αυξήθηκαν µε ρυθµό χαµηλότερο α�ό αυτόν του 2004 και των 

δανείων �ρος τα νοικοκυριά το 2005, ήτοι �ερί�ου 6% έναντι 7.5% το 2004. 

Αντίστοιχα, η �ιστωτική διείσδυση των ε�ιχειρήσεων µειώθηκε και 

διαµορφώθηκε �ερί�ου στο 39% του ΑΕΠ έναντι 39.7% το 2004.  

Παρά τους υψηλούς ρυθµούς �ιστωτικής ε�έκτασης των νοικοκυριών 

αλλά και τους κατά �ολύ χαµηλότερους των ε�ιχειρήσεων, αξίζει να σηµειωθεί 
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ότι η δανειακή ε�ιβάρυνση τόσο των ελληνικών νοικοκυριών όσο και των 

ε�ιχειρήσεων συνεχίζει να υ�ολεί�εται αυτής της Ευρω�αϊκής Ένωσης, η ο�οία 

το 2005 ανερχόταν �ερί�ου στο 52% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για µεν τα 

νοικοκυριά και στο 51% για τις ε�ιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

το δεδοµένο ότι οι τρά�εζες λειτουργούν σε �εριβάλλον του ο�οίου η 

σταθερότητα είναι διασφαλισµένη, δηµιουργεί  �ροο�τικές �εραιτέρω 

ανά�τυξης του τρα�εζικού τοµέα, ωστόσο αυτή εξαρτάται σηµαντικά α�ό την 

ορθή διαχείριση των �ιστωτικών κινδύνων �ου αναλαµβάνουν οι ίδιες οι 

τρά�εζες. Η �ροσεκτικά σχεδιασµένη �ιστοδοτική �ολιτική θα τις θωρακίσει 

έναντι αρνητικών εξελίξεων σε µακροοικονοµικό ε�ί�εδο ό�ως µεσο�ρόθεσµη 

αύξηση των ε�ιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, ή/και ανάσχεση του ρυθµού 

οικονοµικής ανά�τυξης η ο�οία θα ε�ηρεάσει αρνητικά τις δα�άνες του 

ιδιωτικού τοµέα, τόσο την κατανάλωση όσο και τις ε�ενδύσεις. Πέρα α�ό την 

θωράκιση των τρα�εζών για την διασφάλιση των εσόδων τους, σηµαντικό ρόλο 

για την διατήρηση υψηλών α�οδόσεων συνεχίζει να �αίζει η �εραιτέρω 

βελτίωση της λειτουργικής τους α�οδοτικότητας µε την εντατικο�οίηση των 

�ροσ�αθειών ελέγχου του λειτουργικού κόστους και βελτιστο�οίησης της 

α�οδοτικότητας του �ροσω�ικού.  
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2.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 
Οι τάσεις της τεχνολογίας τροφοδότησαν τα τελευταία χρόνια νέες τάσεις 

ευρείας �αραγωγικής, οργανωτικής και τεχνολογικής αναδιάρθρωσης του 

�ιστωτικού συστήµατος στην Ελλάδα, οι ο�οίες οδήγησαν σε έντονη αλλαγή της 

φυσιογνωµίας των τρα�εζικών καταστηµάτων, στην ταχεία εισαγωγή της 

αυτοµατο�οίησης, της �ληροφόρησης και των συναλλαγών α�ό α�όσταση. 

Λόγω ακριβώς των �αρα�άνω οφελών �ου ε�έφερε η τεχνολογική �ρόοδος, 

�αρατηρείται µια συνεχής �ροσ�άθεια εκ µέρους των τρα�εζών για ανά�τυξη 

αξιό�ιστης τεχνικής υ�οδοµής, �ου θα α�οτελέσει συν τις άλλοις, �ροϋ�όθεση 

για την κατάκτηση �ρωτο�οριακής θέσης στον ανταγωνισµό µεταξύ των 

χρηµατο�ιστωτικών ιδρυµάτων. 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ε�ηρεάζει τόσο την εσωτερική λειτουργία 

όσο και τα �ροϊόντα και τις αγορές των τρα�εζών. Αρχικά, όσον αφορά στην 

εσωτερική λειτουργία, η τεχνολογία µετασχηµατίζει την τρα�εζική βιοµηχανία 

σε όλες τις διαστάσεις: λιγότερη διακίνηση χαρτιού, ε�ιτάχυνση διαδικασιών, 

δηµιουργία καλύτερα οργανωµένων βάσεων δεδοµένων, εξάλειψη �ροβληµάτων 

�ου δηµιουργούνται α�ό τις γεωγραφικές α�οστάσεις και γενικά α�λο�οίηση 

των ε�ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ακόµη, η εξέλιξη της τεχνολογίας 

�ροϋ�οθέτει και άριστα εκ�αιδευµένο �ροσω�ικό �ου θα είναι σε θέση να την 

αξιο�οιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρό�ο. 

 Έτσι, η τεχνολογική �ρόοδος, α�ό τη µία, και η τάση �ου κυριαρχεί για 

ε�ενδύσεις �ληροφορικής γενικότερα, όσον αφορά το υλικό (hardware), το 

λογισµικό (software) και τις ε�ικοινωνίες, α�ό την άλλη, οδηγεί στον 

�ροσανατολισµό σε νέα, καινοτόµα εργαλεία και µεθόδους �ου α�οσκο�ούν 

στην βελτίωση της �οιότητας �αροχής υ�ηρεσιών και τον εκσυγχρονισµό των 
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εσωτερικών ε�ιχειρησιακών λειτουργιών, σε αντιδιαστολή µε τις δα�άνες 

συντήρησης ή αντικατάστασης εξο�λισµού. 

Όσον αφορά στα �ροϊόντα και στις αγορές, έχουµε: νέα �ροϊόντα, 

�ρόσβαση σε νέες αγορές, νέα κανάλια διανοµής των �ροϊόντων καθώς και 

αύξηση του αριθµού των ωρών �ου µ�ορούν να εξυ�ηρετηθούν οι �ελάτες. 

Αξιοσηµείωτα �αραδείγµατα είναι η 24ωρη τηλεφωνική εξυ�ηρέτηση (phone 

banking), την ο�οία έχουν ενσωµατώσει �ολλές τρά�εζες τα τελευταία χρόνια, 

αλλά και η ηλεκτρονική τρα�εζική (e-banking), η ο�οία συνέβαλε σηµαντικά 

στην �ραγµατο�οίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών α�ό τους ίδιους τους �ελάτες 

χωρίς να υ�άρχει ανάγκη φυσικής �αρουσίας αυτών στην τρά�εζα µε την ο�οία 

συναλλάσσονται. Ως εκ τούτου αυξήθηκε ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών 

στις υ�ηρεσίες της ηλεκτρονικής τρα�εζικής. Τέλος, τα ΑΤΜς, α�οτελούν µια 

άλλη, εξίσου ε�αναστατική  αλλαγή στον τρα�εζικό κλάδο, �ροερχόµενη 

α�οκλειστικά και µόνο α�ό την τεχνολογική ε�ανάσταση. Μέσω αυτών, 

υ�οστηρίζεται �λέον η διενέργεια συναλλαγών, ό�ως µεταφορά κεφαλαίων σε 

λογαριασµούς τρίτων, �ληρωµή �ιστωτικών καρτών και λογαριασµών κοινής 

ωφέλειας, �έραν των �αραδοσιακών υ�ηρεσιών ανάληψης, κατάθεσης και 

ερώτησης υ�ολοί�ου. Εξαιτίας των άνω �λεονεκτηµάτων �αρατηρήθηκε αύξηση 

του αριθµού τους (2005: 6.230, 2004: 5.787).  

 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το οικονοµικό �εριβάλλον α�οτελεί για όλες τις τρά�εζες µια �αράµετρο 

του εξωτερικού τους �εριβάλλοντος, ιδιαιτέρως σηµαντική, καθότι η γενική 

κατάσταση της οικονοµίας και οι εξελίξεις �ου �αρατηρούνται σε αυτήν  

ε�ηρεάζουν σηµαντικά τη λειτουργία των τρα�εζικών ιδρυµάτων.   

Μεταβλητές, ό�ως α�ασχόληση, ανεργία και καθαρό εισόδηµα 

εµ�λέκονται ναι µεν στην �ορεία της οικονοµίας αλλά και στην �ορεία του 

τρα�εζικού κλάδου γενικότερα. Συνιστούν  έναν κύκλο  ό�ου ο κάθε 
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�αράγοντας ε�ηρεάζει τον ε�όµενο στην αλυσίδα. Για �αράδειγµα, υψηλό 

�οσοστό α�ασχόλησης για µια χρονιά σε µια οικονοµία, συντελεί στην αύξηση 

του καθαρού εισοδήµατος, άρα και στην αύξηση της ιδιωτικής δα�άνης, στην 

αύξηση των καταθέσεων ταµιευτηρίου, στη µείωση της ζήτησης για δάνεια, στην 

αγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών �ροϊόντων (�.χ. αµοιβαία κεφάλαια) αλλά 

και στην α�ο�ληρωµή δανείων (µείωση του �οσοστού κέρδους �ου 

α�ολαµβάνουν οι τρά�εζες α�ό τα ε�ιτόκια των δανείων). 

Όλα τα �αρα�άνω δεν µ�ορούν �αρά να ενισχύσουν την ά�οψη της 

αλληλοσυσχέτισης µεταξύ της οικονοµίας και του τρα�εζικού κλάδου. Η �ρώτη 

α�οκαλύ�τει δυνάµεις �ου οι τρά�εζες εξετάζουν και συµ�εριλαµβάνουν στον 

�ρογραµµατισµό και σχεδιασµό των ε�ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. Η 

ευρωστία, εύρυθµη λειτουργία και �οικιλοµορφία του τρα�εζικού συστήµατος, 

α�ό την άλλη, δηµιουργούν �ροϋ�οθέσεις για την υγιή ανά�τυξη της οικονοµίας 

και άλλων κλάδων αυτής.  

Οι νέες υ�ηρεσίες �ου �ροσφέρουν οι τρά�εζες, κυρίως όσον αφορά τα 

εναλλακτικά δίκτυα διανοµής (�.χ. τηλεφωνική τρα�εζική, τρα�εζική µέσω του 

διαδικτύου), έχουν δηµιουργήσει την α�αραίτητη ζήτηση για την ανά�τυξη 

άλλων κλάδων της οικονοµίας.  

∆ύο α�ό τους κλάδους �ου ε�ωφελήθηκαν α�ό τον εκσυγχρονισµό των 

τρα�εζών είναι οι κλάδοι της �ληροφορικής και των τηλε�ικοινωνιών (σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας). Η αυξηµένη ζήτηση για µηχανολογικό εξο�λισµό α�ό 

τις τρά�εζες, ε�έτρεψε και στους δύο κλάδους να ε�ωφεληθούν α�ό οικονοµίες 

κλίµακας. Ε�ι�λέον, οι τρά�εζες σε συνεργασία µε τον κλάδο των 

τηλε�ικοινωνιών �ροσφέρουν νέες υ�ηρεσίες �ου α�αιτούν τη συνεργασία των 

δύο κλάδων. 

Ταυτόχρονα, η βελτίωση των υ�ηρεσιών �ου �ροσφέρουν οι τρά�εζες 

έχουν ως α�οτέλεσµα τη στροφή άλλων κλάδων στο ελληνικό τρα�εζικό 

σύστηµα, ό�ως �.χ. ο ναυτιλιακός, �ου �αραδοσιακά χρησιµο�οιούσε 

χρηµατο�ιστωτικές εταιρείες του εξωτερικού, µονολότι οι �ερισσότερες 
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ναυτιλιακές ε�ιχειρήσεις είναι ελληνικές. Η βελτίωση της �οιότητας 

εξυ�ηρέτησης α�ό τις ελληνικές τρά�εζες, καθώς και η δυνατότητα σύναψης 

κοινο�ρακτικών δανείων είχε ως α�οτέλεσµα οι ναυτιλιακές ε�ιχειρήσεις να 

στραφούν σε ελληνικές τρά�εζες και να α�οφασίσουν τη σταδιακή ε�αναφορά 

των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.  

Συµ�ερασµατικά, λοι�όν, οι τρά�εζες δηµιουργούν τις �ροϋ�οθέσεις για 

την ανά�τυξη άλλων κλάδων της οικονοµίας. ∆ηµιουργούν την α�αραίτητη 

ζήτηση για την ανά�τυξη ορισµένων �ροϊόντων και την �ροσφορά για την 

ε�άνοδο άλλων κλάδων. Α�ό την άλλη �λευρά, η υγιής ανά�τυξη και �ορεία της 

οικονοµίας ε�ηρεάζει όλους τους κλάδους, µαζί και τον τρα�εζικό. 

  
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η �ροοδευτική α�ελευθέρωση του ελληνικού χρηµατο�ιστωτικού 

συστήµατος α�ό διοικητικές ρυθµίσεις υ�αγόρευσε την ανάγκη καταγραφής και 

τήρησης νόµων �ου διέ�ουν τις σχέσεις των τρα�εζών µε την �ελατεία τους 

καθώς και µεταξύ τους και έναντι τρίτων.  

Στόχος λοι�όν της νοµοθεσίας �ου έχει θεσ�ιστεί ειδικά για αυτόν το λόγο 

είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας κατά τις συναλλαγές και κυρίως 

η εδραίωση �νεύµατος αµοιβαίας εµ�ιστοσύνης στις σχέσεις των τρα�εζών 

µεταξύ τους  καθώς και µε τους συναλλασσοµένους µε αυτές. Οι νόµοι αυτοί 

λοι�όν ευνοούν και �ροωθούν την ανά�τυξη του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ 

των �ιστωτικών ιδρυµάτων και τη λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς  ώστε 

να ε�ιτυγχάνεται η βελτίωση της �οιότητας των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών και 

�ροϊόντων �ρος όφελος των �ελατών. 

Η ισχύουσα νοµοθεσία ε�ιβάλλει �ρώτον, υιοθέτηση εσωτερικών κανόνων 

για την α�αγόρευση κοινο�οίησης εµ�ιστευτικών �ληροφοριών. Ε�ι�λέον, 

σχολαστική τήρηση των εγκυκλίων και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε την 

�ρόληψη νοµιµο�οίησης εσόδων α�ό εγκληµατικές δραστηριότητες καθώς και 
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άλλες υ�οχρεώσεις �ου σχετίζονται µε νοµότυ�ους και ασφαλείς τρό�ους 

εκτέλεσης των τρα�εζικών εργασιών. 

Το νοµοθετικό �λαίσιο α�ευθύνεται σε όλους τους υ�αλλήλους και σε όλα 

τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθµού, θέσης ή αντικειµένου εργασίας, ενόψει της 

εµβέλειας �ου καταλαµβάνει το σύνολο της τρα�εζικής δραστηριότητας.   

 Το γεγονός λοι�όν ότι το νοµοθετικό �λαίσιο καταδεικνύει τον τρό�ο 

λειτουργίας των τρα�εζών α�οτελεί το  έναυσµα για την κοινωνική ευθύνη �ου 

έχουν όλες οι ε�ιχειρήσεις, συµ�εριλαµβανοµένων και των τρα�εζών. Η 

κοινωνική ευθύνη δεν �εριορίζεται βέβαια µόνο στην εκ�λήρωση των 

θεσµοθετηµένων διατάξεων αλλά και σε άλλες δραστηριότητες �ου ενισχύουν το 

κοινωνικό �ροφίλ των τρα�εζών.  

Ό�ως όλοι οι φορείς µιας κοινωνίας, έτσι και οι τρά�εζες έχουν 

υ�οχρέωση να στηρίζουν την οµαλή κοινωνική ζωή και την �ρόοδο της 

κοινωνίας. Οι ελληνικές τρά�εζες, όχι µόνο αναγνωρίζουν την υ�οχρέωση τους 

αυτή, αλλά αντα�οκρίνονται ουσιαστικά στην κοινωνική ευθύνη την ο�οία 

έχουν. Ως ένας α�ό τους µεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, α�ασχολώντας 

�ερί�ου 60 χιλιάδες άτοµα, �ροσφέρουν �λήθος �αροχών στους δικούς τους 

εργαζοµένους. Το κοινωνικό τους έργο όµως είναι �ολύ ευρύτερο. Η υ�οστήριξη 

�ου �αρέχουν δεν αφορά µόνο σε έκτακτες �ερι�τώσεις, ό�ως στην υ�οστήριξη 

των σεισµο�λήκτων µε 6 εκ. ευρώ µετά το σεισµό της Αθήνας το 1999, αλλά είναι 

διαρκής (Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών). Οι τρά�εζες ενισχύουν µέσω χορηγιών, 

οµάδες του �ληθυσµού, οι ο�οίες έχουν ανάγκη οικονοµικής βοήθειας, 

στηρίζουν �ρογράµµατα το�ικών φορέων �ου έχουν ως αντικείµενο την �αιδική 

µέριµνα και την υγεία, στηρίζουν ερευνητικά �ρογράµµατα, υ�οστηρίζουν 

�ολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση αθλητικών 

οµάδων και εκδηλώσεων-γεγονότων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

3.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι σύγχρονες εµ�ορικές τρά�εζες συνδυάζουν �ολλά είδη τρα�εζικών 

υ�ηρεσιών. Α�ό µια ευρεία ανάλυση των δραστηριοτήτων της σύγχρονης 

τρά�εζας, �ροκύ�τει ότι είναι ταυτόχρονα, 

- Εµ�ορική τρά�εζα �ου εξυ�ηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες της �ελατείας 

(Retail bank) 

- Τρά�εζα δανειοδότησης ε�ιχειρήσεων µε βραχυ�ρόθεσµα και µέσο- 

µακρο�ρόθεσµα δάνεια για τις ανάγκες τους (corporate bank) 

- Τρά�εζα �ου εξυ�ηρετεί οικογενειακές και �ροσω�ικές ανάγκες (personal 

bank) 

- Τρά�εζα �ου εξυ�ηρετεί τους �ελάτες της µε εγκατάσταση και χειρισµούς 

ενός τερµατικού υ�ολογιστή (computer terminal) στο σ�ίτι ή στο γραφείο 

τους ή µε τη χρησιµο�οίηση του τηλεφώνου ( phone bank) 

- Τρά�εζα ό�ου λειτουργεί ειδικός χώρος δοσοληψιών (dealing room) και 

α�ό την ο�οία γίνεται διαχείριση διαθεσίµων και κινδύνων (treasury) 

Ουσιαστικά, αυτό είναι το �λαίσιο �ου καθορίζει τις δραστηριότητες της 

σύγχρονης τρά�εζας. Πιο συγκεκριµένα, αυτές είναι: 

� Α�οδοχή καταθέσεων 

      Είδη καταθέσεων (�ροϊόντα) 

- Όψεως 

- Ταµιευτηρίου 

- Προθεσµιακές 

- Τρεχούµενος λογαριασµός κατάθεσης 

- Καταθέσεις υ�ό �ροειδο�οίηση 

- Πιστο�οιητικό καταθέσεων 
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- Καταθέσεις σε συνάλλαγµα 

- ∆εσµευµένες καταθέσεις 

- Ανα�αλλοτρίωτες καταθέσεις 

- Μετατρέψιµοι σε συνάλλαγµα λογαριασµοί καταθέσεων 

- Καταθέσεις σε κοινό λογαριασµό (joint venture) 

- Καταθέσεις µε κωδικό αριθµό (number accounts) 

- Καταθέσεις στεγαστικού ταµιευτηρίου 

- Καταθέσεις σε συνδυασµό µε ασφάλεια ζωής 

- Repos (συµφωνίες �ώλησης και ε�αναφοράς α�ό την τρά�εζα) 

� Πιστώσεις –Χορηγήσεις 

- Άνοιγµα �ίστωσης 

- Πίστωση έναντι φορτωτικών εγγράφων 

- Ενέγγυες �ιστώσεις  

- Χορηγήσεις βραχυ�ρόθεσµες 

- Πιστωτικές διευκολύνσεις  

- Χορηγήσεις µέσο-µακρο�ρόθεσµες 

- Στεγαστικά δάνεια 

- ∆άνεια καταναλωτικής �ίστης 

� ∆ιαχείριση του χαρτοφυλακίου των τρα�εζικών χορηγήσεων 

� Εντολές �ληρωµών (εµβάσµατα) εσωτερικού και εξωτερικού σε 

συνάλλαγµα 

� Έκδοση και διαχείριση µέσων �ληρωµής 

- Πλαστικές κάρτες 

- Ταξιδιωτικές ε�ιταγές 

- Πιστωτικές ε�ιστολές 

- Εγγυηµένες ιδιωτικές ε�ιταγές 

� Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων για λογαριασµό �ελατών  

� Αγορά ιδιωτικών ε�ιταγών  

� Συναλλαγές σε µέσα της χρηµαταγοράς (ε�ιταγές, συναλλαγµατικές, κ.α.) 
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� Πράξεις σε συνάλλαγµα 

- Καταθέσεις σε συνάλλαγµα 

- Αγορά και �ώληση συναλλάγµατος 

- ∆ανεισµός σε συνάλλαγµα 

- Αρµ�ιτράζ συναλλάγµατος 

- Νέα �αράγωγα χρηµατοοικονοµικά �ροϊόντα σε συνάλλαγµα 

- Προθεσµιακές καταθέσεις σε µελλοντικές χρονολογίες (forward 

forwards deposits) 

- Προθεσµιακές συµφωνίες σχετικές µε τα ε�ιτόκια (forward rate 

agreements- FRA) 

- Μελλοντικές ή �ροθεσµιακές συµφωνίες (futures) 

- Συµφωνίες µε �ροτιµησιακά δικαιώµατα (options) 

- Προτιµησιακά δικαιώµατα ως �ρος το ε�ιτόκιο (interest rate options) 

-  ∆ικαίωµα κατώτατου ορίου α�όδοσης µιας κατάθεσης (floor) 

- Συµφωνία collar ε�ιτοκίων 

- Συµφωνίες ανταλλαγής (swaps) 

-  Σύνθετο swap  

- Μακράς διαρκείας �ροτιµησιακά δικαιώµατα (warrants) 

� ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου �ελατών 

- Αγορά και �ώληση χρεογράφων για λογαριασµό τους 

- Είσ�ραξη µερισµάτων µετοχών και τοκοµεριδίων οµολόγων και 

οµολογιών για λογαριασµό τους 

-Παροχή συµβουλών και εµ�ορικών �ληροφοριών και αγορα�ωλησίες 

τίτλων 

� Έκδοση εγγυητικών ε�ιστολών σε ευρώ και συνάλλαγµα 

� Εκµίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου 

� Εξόφληση λογαριασµών �ελατών α�ό οφειλές σε ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κλ� 

� Έκδοση οµολόγων και οµολογιών 

� Πώληση οµολόγων και οµολογιών 
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� Έκδοση νέων µετοχών για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

� Αγορά κρατικών οµολόγων και έντοκων γραµµατίων δηµοσίου 

� ∆ιαµεσολάβηση στην �ώληση κρατικών τίτλων µε �ροµήθεια 

� Αγορές και �ωλήσεις ευρώ στην διατρα�εζική αγορά χρήµατος και 

συναλλάγµατος στην αντίστοιχη διατρα�εζική αγορά 

� Αναδοχή σε έκδοση νέων µετοχών α�ό �ρωτοεισακτέες και εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών –Προεγγραφές 

� Ανάληψη έργου θεµατοφύλακα στις Ανων. Εταιρ. ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων 

� Άντληση κεφαλαίων α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος µε ανα�ροεξόφληση 

µέρους του χαρτοφυλακίου τους και µε ενεχερίαση τίτλων του δηµοσίου 

� Συµµετοχή σε ε�ιχειρήσεις για στήριξη τους 

� Συµµετοχή σε χορηγήσεις µεγάλων δανείων µαζί µε άλλες τρά�εζες µε 

µορφή pool, consortium, syndicate, trust, ανάλογα µε το βαθµό δέσµευσης 

ανάµεσα στις συµ�ράττουσες τρά�εζες 

� Εφαρµογή του τρα�εζικού Marketing µε τοµείς έρευνας, αγοράς 

ανά�τυξης εργασιών, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. 

� Ίδρυση νέων καταστηµάτων καθ θυρίδων 

� Εκτέλεση χρηµατα�οστολών  

� Το�οθέτηση µηχανηµάτων: Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών 

(ΑΤΜs: Automated Teller Machines) για την εξυ�ηρέτηση των �ελατών σε 

ανάληψη χρηµάτων όλο το 24ωρο σ’ όλη τη διάρκεια το έτους, Σηµείων 

Πώλησης (POS: Point of Sales)στα ο�οία γίνεται χρέωση στο λογαριασµό 

του καταναλωτή και ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων στα σηµεία 

�ώλησης (EFT/POS: Electronic Funds Tranfer at Point of Sales) 

� Εργασίες αντα�οκριτή ξένης τρά�εζας 

� ∆ιάθεση εξειδικευµένων �ροϊόντων, ό�ως: 

- Factoring 

- Fortraiting 
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- Leasing 

� Ίδρυση α�ό ορισµένες τρά�εζες ναυτιλιακών υ�οκαταστηµάτων ή 

τµηµάτων ναυτιλίας (Shipping) 

� Σύσταση θυγατρικών ε�ιχειρήσεων για άσκηση �αράλληλων 

δραστηριοτήτων, ό�ως 

- Εταιρείες Ε�ενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

- Αµοιβαία Κεφάλαια 

- Εταιρείες διαχείρισης και ρευστο�οίησης στοιχείων Ενεργητικού και 

Παθητικού της τρά�εζας 

- Ασφαλιστικές εταιρείες 

- Χρηµατιστηριακές εταιρείες  

- Εταιρείες �αροχής ε�ιχειρηµατικού κεφαλαίου (Venture Capital) 

 
 

Παρατηρούµε λοι�όν, ότι οι σύγχρονες εµ�ορικές τρά�εζες διενεργούν 

�λήθος τρα�εζικών εργασιών. Ωστόσο, �αρακάτω, θα �αρουσιαστούν οι 

βασικότερες εξ αυτών.  

 
 

3.2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Οι καταθέσεις έχουν �ρωτεύουσα σηµασία για ολόκληρο το τρα�εζικό 

σύστηµα. Α�οτελούν το σηµαντικότερο τµήµα των ξένων κεφαλαίων αλλά και 

του �αθητικού των τρα�εζών, ιδιαίτερα των εµ�ορικών. Ποσοστό των 

καταθέσεων της τάξης του 20% �ερί�ου α�αιτείται υ�οχρεωτικά να διατηρείται 

στο θησαυροφυλάκιο της τρά�εζας (Χολέβας, 1995). 

Οι συνηθέστερες κατηγορίες καταθέσεων είναι οι ακόλουθες: 
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- Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 

 Περιλαµβάνουν καταθέσεις τις ο�οίες κάνουν φυσικά �ρόσω�α 

λαµβάνοντας ως ανταµοιβή τους τόκους. Το ε�ιτόκιο σε αυτές τις καταθέσεις  

όταν είναι υψηλό α�οτελεί κίνητρο για α�οταµίευση. 

- Καταθέσεις όψεως 

 Συνήθως γίνονται α�ό ε�ιχειρήσεις, οι ο�οίες διενεργούν ταυτόχρονα και 

αναλήψεις, ώστε να ικανο�οιούν τις υ�οχρεώσεις �ου έχουν έναντι τρίτων.  Η 

κίνηση του λογαριασµού της κατάθεσης γίνεται µε ε�ιταγές, α�ό στέλεχος �ου 

�αραδίνεται στις ε�ιχειρήσεις. 

- Καταθέσεις τρεχούµενου λογαριασµού 

 Είναι �αραλλαγή της κατάθεσης ταµιευτηρίου. Ανοίγεται µόνο για 

φυσικά �ρόσω�α �ου δεν είναι έµ�οροι, κινείται µε ε�ιταγές α�ό στέλεχος �ου 

δίνει η τρά�εζα για τη διευκόλυνση των τρεχουσών συναλλαγών και το ε�ιτόκιο 

είναι µικρότερο α�ό αυτό του ταµιευτηρίου, λόγω της �αρεχόµενης 

διευκόλυνσης. 

- Καταθέσεις �ροθεσµιακές 

 Εδώ �εριλαµβάνονται όλες εκείνες οι καταθέσεις �ου συµφωνείται µεταξύ 

καταθετών και τρα�εζών να �αραµείνουν στην τρά�εζα για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα χωρίς να γίνει καµία ανάληψη. Αν γίνει ανάληψη τους �ριν 

α�ό το χρόνο διαρκείας τους καταβάλλεται α�ό τον καταθέτη �οινή, ανάλογη µε 

το χρόνο �ου υ�ολεί�εται µέχρι την κανονική λήξη τους.  

 Η µορφή αυτή καταθέσεων εξυ�ηρετεί, αφενός, τις τρά�εζες λόγω του ότι 

γνωρίζουν εκ των �ροτέρων ότι θα έχουν στη διάθεση τους διάφορα �οσά τα 

ο�οία δεν θα αναληφθούν, �ράγµα �ου τους ε�ιτρέ�ει να �ρογραµµατίσουν 

καλύτερα τις εργασίες τους, αφετέρου εξυ�ηρετούνται και οι καταθέτες αφού 

λαµβάνουν µεγαλύτερους τόκους σε σχέση µε αυτούς �ου θα έ�αιρναν εάν είχαν 

τα χρήµατα τους σε καταθέσεις ταµιευτηρίου. 

 Παρακάτω, στον �ίνακα 8 �αρουσιάζεται η �ορεία των διαφόρων ειδών 

καταθέσεων για τα έτη 2001-2005. 
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Χαρακτηριστική είναι η αύξηση όλων των ειδών καταθέσεων, είτε σε ευρώ 

είτε σε συνάλλαγµα, κάτι το ο�οίο �αρουσιάζεται και γραφικά �αρακάτω 

(γράφηµα 1 ). Εντυ�ωσιάζει ότι οι καταθέσεις �ροθεσµίας αντι�ροσω�εύουν 

�οσοστό �ου αγγίζει το 35% του συνόλου των καταθέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 

Ανάλυση εγχώριων καταθέσεων εHιχειρήσεων και νοικοκυριών 

(Σε εκατοµµύρια ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Καταθέσεις 
σε ευρώ 

79.566,0 87.732,3 98.119,3 110.206,7 134.637,7 

Καταθέσεις 
σε συνάλλ. 

22.243,5 17.028,8 17.630,8 18.217,9 21.660,4 

Εκ των ο�οίων σε λογαριασµούς 

Όψεως 13.385,2 13.367,3 15.395,8 18.274,2 22.180,2 

Ταµιευτηρίου 58.323,1 60.406,1 65.141,1 73.954,2 79.800,8 

Προθεσµίας 30.101,1 30.987,7 35.213,2 36.196,1 53.717,1 

Σύνολο 
Καταθέσεων 

101.908,5 104.761,1 115.750,1 128.424,6 156.298,1 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµική Συγκυρίας,  
Φεβρ. 06 
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Γράφηµα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τέλος, αξίζει µια αναφορά και στα µέσα ε�ιτόκια των τρα�εζικών 

καταθέσεων και χορηγήσεων.  Η διαφορά αυτών των ε�ιτοκίων είναι στην ουσία 

το �εριθώριο κέρδους των τρα�εζών. Μάλιστα, συγκρίνοντας το �εριθώριο 

ε�ιτοκίων καταθέσεων-χορηγήσεων στην Ελλάδα, µε το αντίστοιχο �εριθώριο 

των τρα�εζών �ου λειτουργούν στις υ�όλοι�ες χώρες της ευρωζώνης, 

�αρατηρούµε υψηλότερα ε�ί�εδα στην Ελλάδα (γράφηµα 2),  κατά µέσο όρο 1,2 

�οσοστιαίες µονάδες α�ό τα αντίστοιχα ευρω�αϊκά (Eurobank Research, 

Φεβρουάριος 2006). Πάντως, το συµ�έρασµα είναι ότι οι ελληνικές τρά�εζες 

ε�ιτυγχάνουν σηµαντικά κέρδη ακριβώς λόγω αυτού του �εριθωρίου ε�ιτοκίων 

καταθέσεων και χορηγήσεων. 
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Γράφηµα 2 

 

 

 
3.3. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 Το δάνειο α�οτελεί την κατεξοχήν �ιστωτική σύµβαση. Γι΄ αυτό εξάλλου 

και το σύνολο των �ιστοδοτικών εργασιών των τρα�εζών, δηλαδή των εργασιών 

της �αροχής των δανείων, �ιστώσεων και εγγυήσεων, ονοµάζεται �ιστωτική 

λειτουργία. Για την άσκηση ωστόσο, της �ιστωτικής λειτουργίας, έχουν θεσ�ιστεί 

α�ό την �λευρά των τρα�εζών κριτήρια ε�ιλογής �ιστοδοτούµενων, διαδικασίες, 

έλεγχοι, κ.α., α�ό την �λευρά δε της �ολιτείας, νοµισµατικό �λαίσιο �ου 

καθορίζει τους όρους και της �ροϋ�οθέσεις της �αροχής των δανείων �ιστώσεων 

και εγγυήσεων.   

 Όσον αφορά στα δάνεια �ρος ιδιώτες, υ�άρχουν διάφορες κατηγορίες. 

∆ιακρίνουµε στεγαστικά δάνεια, �ροσω�ικά/καταναλωτικά, ε�ισκευαστικά, και 

για αγορά αυτοκινήτου. Α�ό την άλλη, όσον αφορά τα δάνεια �ου δίνονται 
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�ρος τις ε�ιχειρήσεις διακρίνουµε δάνεια για ανέγερση κτιριακών 

εγκαταστάσεων, για ε�έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, για �ροµήθεια 

µηχανολογικού εξο�λισµού και για κάλυψη λοι�ών αναγκών. 

Σε κάθε �ερί�τωση �ροκειµένου να �αραχωρηθεί δάνειο σε ιδιώτη ή 

ε�ιχείρηση, οι τρά�εζες εκτιµούν την �ιστολη�τική ικανότητα του �ελάτη, �ου 

σηµαίνει εκτίµηση ως �ρος το εάν �ρέ�ει να τον δανειοδοτήσει και σε �οιο ύψος, 

η ο�οία γίνεται µε βάση το αν αυτός �αρέχει τα κατ΄ αρχήν εχέγγυα 

�ροκειµένου να αντα�οκριθεί στις υ�οχρεώσεις �ου αναλαµβάνει σύµφωνα µε 

τους όρους του τρα�εζικού δανείου �ου �αίρνει. 

Προκειµένου να εκτιµηθεί η �ιστολη�τική ικανότητα ενός ιδιώτη 

λαµβάνονται υ�όψη στοιχεία ό�ως, η οικογενειακή του κατάσταση, το ετήσιο 

οικογενειακό του εισόδηµα, η σταθερότητα ή µη του εισοδήµατος του (�.χ., ο 

µισθός α�οτελεί ένα σταθερό εισόδηµα), η τυχόν λήψη δανείων α�ό άλλες 

τρά�εζες και το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου α�ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

  Α�ό την άλλη, �ροκειµένου να εκτιµηθεί η �ιστολη�τική ικανότητα µιας 

(υ�οψήφιας) ε�ιχείρησης, τα στοιχεία �ου λαµβάνονται υ�όψη, είναι: 

 

� Η �εριουσιακή κατάσταση της ε�ιχείρησης, ό�ως φαίνεται στους 

�ρόσφατους ισολογισµούς. 

 

� Η �ροσω�ικότητα και η ε�ιχειρησιακή συµ�εριφορά, του ατόµου εάν η 

ε�ιχείρηση είναι ατοµική, των διαχειριστών και των εταίρων εάν είναι 

�ροσω�ική εταιρεία, οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη και των διοικούντων. 

 

� Το �αρελθόν της ε�ιχείρησης στις συναλλαγές της και κυρίως ελέγχεται 

µή�ως η ε�ιχείρηση στο �αρελθόν είχε �εριληφθεί σε «µαύρη λίστα» 

σφραγισµένων ε�ιταγών ή διαµαρτυρηµένων συναλλαγµατικών. 
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Παρακάτω στους �ίνακες 9 και 10, οι ο�οίοι ανα�αρίσταται και γραφικά 

στο γράφηµα 3 µόνο για το έτος 2005 όµως, φαίνονται τα δάνεια �ου δόθηκαν 

�ρος τις ε�ιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τα έτη 2001-2005. Κατά τη διάρκεια 

αυτών �αρατηρήθηκε αύξηση της χρηµατοδότησης στους κλάδους του εµ�ορίου 

και του τουρισµού, ε�ιβράδυνση στη γεωργία και σταθερο�οιητικές τάσεις στη 

βιοµηχανία. Η ναυτιλία τέλος, α�οτέλεσε σηµαντικό �ελάτη των ελληνικών 

χρηµατο�ιστωτικών ιδρυµάτων, αφού η κατά 37,6% αύξηση των υ�ολοί�ων των 

δανείων της α�οτελεί σηµαντικό �οσοστό ειδικά στο χώρο αυτό, ό�ου ο 

ανταγωνισµός είναι έντονος σε �αγκόσµιο ε�ί�εδο. 

 

 

Πίνακας 9 

∆άνεια Hρος τις εγχώριες εHιχειρήσεις κατά κλάδο δραστηριότητας 

 (Σε εκατοµµύρια ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Γεωργία 3.724,2 3.224,7 3.082,7 3.248,0 2.954,0 

Βιοµηχανία  12.614,9 14.634,0 15.865,1 15.675,6 15.735,8 

Εµ�όριο 15.524,3 15.670,8 16.514,4 18.821,6 19.958,8 

Τουρισµός 2.171,3 2.903,2 3.488,2 4.040,4. 4.189,4 

Ναυτιλία 4.103,5 4.147,0 4.316,7 4.494,80 6.185,3 

Λοι�ά 

χρηµ. Ιδρ. 

1.699,9 2.869,2 2.767,2 2.693,0 2.236,0 

Λοι�ά 10.306,6 11.833,3 14.945,0 16.593,3 20.005,6 

Σύνολο 50.198,7 55.012,2 60.979,3 65.566,3 71.282,9 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, 

Φεβρ 06 
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Γράφηµα 3
Κατανοµή των  δανείων Hρος τις εγχώριες εHιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά κατά κλάδο δραστηριότητας (2005)
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Πίνακας 10 

∆άνεια Hρος τα νοικοκυριά κατά κλάδο δραστηριότητας (σε εκατ. Ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Στεγαστική 

Πίστη 

15.652,2 21.224,7 26.534,2 33.126,8 43.199,4 

Καταναλωτική 

Πίστη 

7.852,0 9.755,4 12.409,6 17.053,8 20.850,0 

ΛοιHά 324,5 518,2 1.255,0 1.454,8 1.648,8 

ΣΥΝΟΛΟ 23.828,7 31.498,3 40.198,8 51.635,4 65.698,2 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Στατ. ∆ελτίο Οικ. Συγκυρίας, Φεβρ. 06 
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Εστιάζοντας στα νοικοκυριά �αρατηρούµε αξιοσηµείωτες εξελίξεις 

ε�ιτάχυνσης της �ιστωτικής ε�έκτασης στον οικισµό και στην καταναλωτική 

�ίστη (�ίνακας 10). Η �ιστωτική ε�έκταση στους δύο αυτούς �ροαναφερθέντες 

κλάδους αγγίζει ιστορικά υψηλά ε�ί�εδα. Όσον αφορά την καταναλωτική �ίστη 

η αύξηση σε σχέση µε το 2004 ανέρχεται σε 22,3% ενώ χαρακτηριστικό είναι το 

�οσοστό 68% της τελευταίας διετίας. Όσον αφορά, α�ό την άλλη, τα στεγαστικά 

δάνεια ε�ίσης �αρατηρήθηκε ε�ιτάχυνση του ρυθµού αύξησης αυτών. Η εξέλιξη 

αυτή στη στεγαστική �ίστη αντανακλά την αυξηµένη ζήτηση για αγορά 

κατοικιών, η ο�οία σε µεγάλο βαθµό ε�ηρεάστηκε α�ό την εξαγγελία της 

ανα�ροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, αλλά και τη 

µεταβολή της φορολογικής ε�ιβάρυνσης των ακινήτων α�ό 1ης Ιανουαρίου 2006. 

Υψηλό και ε�ιταχυνόµενο ρυθµό, �αρουσίασε και το υ�όλοι�ο των 

καταναλωτικών δανείων �ρος τα νοικοκυριά.  

 
 

 

Πιστωτικός κίνδυνος τρα�εζών α�ό δάνεια σε νοικοκυριά και ε�ιχειρήσεις 

 

 Οι τρά�εζες µ�ορεί να α�οκοµίζουν σηµαντικά κέρδη α�ό τα δάνεια, 

λόγω ε�ιτοκίων δανεισµού, ωστόσο αντιµετω�ίζουν και �ιστωτικό κίνδυνο α�ό 

τα ίδια αυτά δάνεια, γεγονός �ου τις ωθεί να σχηµατίζουν �ροβλέψεις για 

ε�ισφάλειες. Μάλιστα ακολουθούν �ολιτική υψηλών �ροβλέψεων, καθώς η 

�ιστωτική ε�έκταση σε συνδυασµό µε το �οσοστό των καθυστερούµενων δανείων 

(γράφηµα 4) αύξησαν τον αναλαµβανόµενο α�ό αυτές κίνδυνο (Ετήσια Έκθεση 

του ∆ιοικητή για το 2005, Τρά�εζα της Ελλάδος). 
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Γράφηµα 4
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή για το 2005, Τρά�εζα της Ελλάδος. 

 
 Ο �ιστωτικός κίνδυνος �ου αντιµετω�ίζουν α�ό τα νοικοκυριά 

�ροέρχεται α�ό την οικονοµική κατάσταση αυτών· �ιο αναλυτικά α�ό 

ενδεχόµενη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατός τους, α�ό ενδεχόµενη αύξηση 

της ανεργίας καθώς και α�ό ενδεχόµενη αύξηση των ε�ιτοκίων, σε �ερι�τώσεις 

δανείων κυµαινόµενου ε�ιτοκίου.  

Α�ό την άλλη, ο �ιστωτικός κίνδυνος �ου �ροέρχεται α�ό δάνεια �ρος τις 

ε�ιχειρήσεις ενυ�άρχει λόγω ενδεχόµενης ε�ιβράδυνσης του ρυθµού ανά�τυξης 

της οικονοµίας, λόγω εισαγωγικής διείσδυσης �ροϊόντων α�ό χώρες χαµηλού 

κόστους και λόγω ε�ιβράδυνσης της ανόδου των εισοδηµάτων.  

 
 
 
3.4. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 

 

Η ορολογία «�λαστικό χρήµα» εµφανίσθηκε το 1950 µε σκο�ό να 

�εριγράψει το �λαστικό δελτίο –κάρτα, �ου έχει τυ�ωµένο το όνοµα του 

δικαιούχου και τον κωδικό τους αριθµό και το ο�οίο χρησιµο�οιείται για την 

διεκ�εραίωση διαφόρων συναλλαγών (Χολέβας, 1995). Οι �ιο συνηθισµένες 
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κατηγορίες �λαστικών καρτών είναι οι ταµιακές κάρτες, οι �ιστωτικές και οι 

χρεωστικές κάρτες. Υ�άρχουν ε�ι�λέον και οι «έξυ�νες κάρτες-ηλεκτρονικό 

�ορτοφόλι, οι κάρτες διευκόλυνσης και οι κάρτες εγγύησης.  

Η ταµιακή κάρτα (Cash Card) ή κάρτα αυτόµατων συναλλαγών, 

εκδίδεται α�ό την εκάστοτε τρά�εζα, µόνο όταν ο �ελάτης τηρεί τρα�εζικό 

λογαριασµό σε αυτήν. Η τρά�εζα µε αυτόν τον τρό�ο διευκολύνει τον �ελάτη 

της, �ροκειµένου να �ραγµατο�οιεί καταθέσεις και αναλήψεις α�ό τα 

εγκατεστηµένα χωροταξικά για τον σκο�ό αυτό αυτόµατα ταµειακά 

µηχανήµατα της τρά�εζας (ΑΤΜ). Η χρήση των αυτόµατων ταµειακών µηχανών 

α�ό τον κάτοχο της κάρτας υλο�οιεί χωρίς καθυστέρηση την άσκηση 

συµβατικών δικαιωµάτων, η δε εκ�λήρωση συµβατικών υ�οχρεώσεων 

ε�ιβεβαιώνεται µε την έκδοση α�όδειξης α�ό το αυτόµατο ταµειακό µηχάνηµα 

(ΑΤΜ).  

Οι «έξυ�νες κάρτες» - ηλεκτρονικό �ορτοφόλι εκδίδονται α�ό ορισµένη 

τρά�εζα και είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τον τρα�εζικό λογαριασµό του 

κατόχου τους. Το ηλεκτρονικό �ορτοφόλι έχει α�οθηκευµένο ένα �οσό, το ο�οίο 

ο κάτοχος χρησιµο�οιεί στις συναλλαγές τους µε συµβεβληµένες µε την τρά�εζα 

ε�ιχειρήσεις. Οι ε�ιχειρήσεις αυτές ζητούν α�ό την τρά�εζα να τις εξοφλήσει για 

τα αντίστοιχα �οσά των συναλλαγών, στις ο�οίες �ροβαίνει ο κάτοχος της 

κάρτας µε τις συγκεκριµένες ε�ιχειρήσεις. Αν το ηλεκτρονικό �ορτοφόλι 

«αδειάσει», τότε ο κάτοχος µ�ορεί να το «γεµίσει» µε κά�οιο νέο �οσό α�ό τον 

τρα�εζικό του λογαριασµό, διαδικασία �ραγµατο�οιούµενη µέσω των 

αυτόµατων ταµειακών µηχανών.  

Η κάρτα διευκόλυνσης διευκολύνει τις ό�οιες συναλλαγές �ραγµατο�οιεί 

ο κάτοχος της µε συµβεβληµένες µε την τρά�εζας ε�ιχειρήσεις, µε τη διαφορά ότι 

η εξόφληση της �ρέ�ει να γίνει εφά�αξ µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

(το ανώτατο µέχρι 40 ηµέρες). 

Η κάρτα εγγύησης εκδίδεται α�ό τρά�εζα και δεν είναι �ιστωτική. 

Εµφανίζεται �άντα µαζί µε µια ε�ιταγή �ου εκδίδεται α�ό τον κάτοχο της 
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κάρτας, �ροκειµένου να �ιστο�οιήσει ότι αυτός είναι φερέγγυος ως �ρος το �οσό 

της ε�ιταγής. Στην ουσία �ρόκειται για ένα είδος χρεωστικής κάρτας.  

Η �ιστωτική κάρτα δίνει στον κάτοχο το δικαίωµα να κάνει αγορές 

διαφόρων ειδών µέχρι ένα �εριορισµένο ύψος �οσού �ου καθορίζει η τρά�εζα, 

χωρίς να �ληρώνει µετρητά, τα ο�οία �ληρώνει αργότερα στην τρά�εζα ή τα 

εξοφλεί µε άµεση χρέωση του λογαριασµού �ου τηρεί σ΄ αυτήν. Σε �ολλές δε 

�ερι�τώσεις το �οσό της αγοράς έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει τµηµατικά, 

σε άτοκες δόσεις, καθώς �ολλά καταστήµατα �ροσφέρουν ανάλογα 

�ρογράµµατα. Η �ιστωτική κάρτα ε�ιβαρύνεται µε ε�ιτόκιο και ετήσια 

συνδροµή. 

Η χρεωστική κάρτα είναι συνδεδεµένη µε καταθετικό λογαριασµό του 

δικαιούχου και δεν ε�ιβαρύνεται µε ε�ιτόκιο ή ετήσια συνδροµή. Ο κάτοχος 

µ�ορεί να τη χρησιµο�οιήσει, εκτός α�ό αγορές και για ανάληψη µετρητών. 

Στην �ερί�τωση αυτή το ύψος της αγοράς αφαιρείται αυτόµατα α�ό τον 

καταθετικό του λογαριασµό. Ακόµη, �ροκειµένου να �άρει δάνειο ο �ελάτης 

οφείλει να εξοφλήσει �ρώτα το �οσό �ου έχει χρεωθεί στην κάρτα του, 

διαφορετικά η τρά�εζα δεν του δίνει τέτοιο δικαίωµα.  

 

Αναµφισβήτητα λοι�όν, οι κάρτες είναι ένα χρήσιµο εργαλείο, καθώς 

�αρέχει στον κάτοχο της την δυνατότητα να εξυ�ηρετηθεί εύκολα, γρήγορα και 

α�λά, τόσο όταν �ρόκειται να �ραγµατο�οιήσει µια αγορά όσο και στην 

�ερί�τωση της ανάληψης µετρητών α�ό ATM. Παράλληλα, η χρήση της κάρτας 

ε�εκτείνεται και σε �ολλούς τοµείς ενώ οι �ερισσότερες �ιστωτικές κάρτες 

�ροσφέρουν σήµερα στους κατόχους τους «�ακέτα» �ου �εριλαµβάνουν, α�ό 

ταξιδιωτική ασφάλιση µέχρι ε�ιστροφή τµήµατος του �οσού των αγορών �ου 

�ραγµατο�οίησαν υ�ό τη µορφή δωροε�ιταγών ή µετρητών. 

Σήµερα υ�άρχουν δύο µεγάλοι οργανισµοί �ου εκδίδουν �λαστικές 

κάρτες, η Visa και η Mastercard. Προκειµένου µάλιστα να ενισχυθεί η ασφάλεια 

των συναλλαγών, οι δύο αυτοί οργανισµοί έχουν ανα�τύξει τεχνολογικές 



                                                                                                                                                68 

�λατφόρµες, µέσω των ο�οίων µ�ορεί εύκολα να �ιστο�οιηθεί η αυθεντικότητα 

των συναλλαγών σε κάθε αγορά.  

 

Ό�ως �ροαναφέρθηκε, για την �λειονότητα των κατόχων οι κάρτες 

α�οτελούν εργαλείο διευκόλυνσης. Η µεγάλη διείσδυση �ου είχε εξάλλου η 

χρήση των �ιστωτικών και των χρεωστικών καρτών στην ελληνική αγορά, αφού 

ουσιαστικά αυτές χαίρουν µεγαλύτερης χρήσης α�ό το κοινό, φαίνεται στον 

�ίνακα 11 �ου ακολουθεί.  

 

 

 

Πίνακας 11 

Η εξέλιξη των Hιστωτικών και χρεωστικών καρτών 

ΕΤΟΣ Αριθµός Hιστωτικών 

καρτών 

Αριθµός χρεωστικών 

καρτών 

1995 1.058.000 361.000 

1996 1.060.000 1.518.000 

1997 1.526.000 1.553.000 

1998 1.513.000 1.413.000 

1999 2.014.000 3.975.000 

2000 3.030.152 3.524.000 

2001 4.144.125 4.515.270 

2002 5.157.069. 5.274.600 

2003 5.579.879 5.488.610 

2004 5.641.932 5.339.420 

Πηγή: Ένωση  Ελληνικών Τρα�εζών 
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Παρατηρούµε, λοι�όν, ότι η µεγάλη αύξηση στην έκδοση �ιστωτικών 

καρτών �ραγµατο�οιήθηκε τα έτη 2000, 2001 και 2002, καθώς η α�ελευθέρωση 

της αγοράς έφερνε �ερισσότερους α�ό 1 εκατοµµύριο νέους �ελάτες το χρόνο 

στις τρά�εζες. Όσον αφορά στις χρεωστικές κάρτες, ανα�τύχθηκαν ραγδαίως την 

�ερίοδο 1995-2004. Συµ�εραίνουµε λοι�όν, ότι η αντα�όκριση των ελλήνων 

καταναλωτών στη χρήση �λαστικού χρήµατος είναι σηµαντική και µάλιστα εάν 

τη συγκρίνουµε µε την αντα�όκριση των κατοίκων της Ευρωζώνης  (�ίνακας 12 ) 

�αρατηρούµε ότι ο Έλληνες είναι ένθερµοι υ�οστηρικτές αυτού.  

 
 
 

 
 

Αξίζει ακόµη µία σύγκριση µεταξύ Ελλάδος και Ευρωζώνης, όσον αφορά 

στα �οσοστά συναλλαγών µε �ιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι Έλληνες 

�ροτιµούν στις συναλλαγές τους να χρησιµο�οιούν �ιστωτικές κάρτες σε 

αντίθεση µε τους Ευρω�αίους �ου είναι υ�έρ της χρήσης των χρεωστικών 

καρτών (�ίνακες 13 και 14).  

Πίνακας 12 

Αναλογία Hιστωτικών και χρεωστικών καρτών ανά κάτοικο 

σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

2000 0,6 0,72 

2001 0,8 0,81 

2002 0,95 0,8 

2003 1 0,82 

2004 1 0,9 

Πηγή: Ένωση  Ελληνικών Τρα�εζών 
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Πίνακας  13 

Ποσοστό συναλλαγών (%) µε χρεωστικές κάρτες 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

2000 1,2% 87% 

2001 15% 81,2% 

2002 17% 88% 

2003 14,7% 88% 

2004 7,35% 88,2% 

Πηγή: Ένωση  Ελληνικών Τρα�εζών 

Πίνακας  14 

Ποσοστό συναλλαγών (%) µε Hιστωτικές κάρτες 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

2000 98,8% 13% 

2001 85% 18,8% 

2002 83% 12% 

2003 85,3% 12% 

2004 92,65% 11,8% 

Πηγή: Ένωση  Ελληνικών Τρα�εζών 
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Α�ό τους �αρα�άνω �ίνακες, 13 και 14,  συµ�εραίνουµε ότι οι 

καταναλωτές στην Ευρωζώνη  χρησιµο�οιούν τις χρεωστικές τους κάρτες σε 

�οσοστό 88% για τις συναλλαγές τους, ενώ οι Έλληνες ε�ικεντρώνονται στη 

χρήση �ιστωτικών καρτών σε �οσοστό 92,65% �ροσ�αθώντας να αντλήσουν α�ό 

αυτές �ροσθετό εισόδηµα. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η Ελλάδα 

υ�ολεί�εται σηµαντικά στη χρήση των χρεωστικών καρτών και έχει να διανύσει 

µεγάλη α�όσταση µέχρι να φτάσει τους ευρω�αίους καταναλωτές. Ακόµη, 

φανερώνει ότι οι Έλληνες έχουν συνδέσει τη χρήση της κάρτας µες την εύκολη 

�ίστωση, ανεξάρτητα α�ό το κόστος. Αντίθετα, οι ευρω�αίοι αντιµετω�ίζουν το 

«�λαστικό» χρήµα σαν �ορτοφόλι και για το λόγο αυτό χρησιµο�οιούν τις 

χρεωστικές τους κάρτες για τις συναλλαγές τους, καθώς είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε τον τρα�εζικό λογαριασµό τους και σε µικρό µόνο �οσοστό 

χρησιµο�οιούν τη διευκόλυνση της �ιστωτικής κάρτας.  

 
 
 
3.5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Πρακτορεία ε
ιχειρηµατικών α
αιτήσεων (Factoring) 

 

Ο έντονος ανταγωνισµός �ου �αρατηρείται στην αγορά έχει ε�ιβάλλει 

µια σχετικά µεγάλη διάρκεια στον τρό�ο �ληρωµής των ε�ί �ιστώσει �ωλήσεων 

µε τη συνέ�εια τη δηµιουργία σηµαντικών ε�ισφαλών α�αιτήσεων και κατ΄ 

ε�έκταση �ροβληµάτων ρευστότητας στις ε�ιχειρήσεις. Λόγω αυτού του 

φαινοµένου αλλά και λόγω του αυξανόµενου αριθµού των ε�ιχειρήσεων �ου 

ε�εκτείνονται διεθνώς, οι ε�ιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε εναλλακτικές λύσεις 

είσ�ραξης των α�αιτήσεων τους, ό�ως η �ρακτορεία των ε�ιχειρηµατικών 

α�αιτήσεων τους (factoring).  
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Η �ρακτορεία των ε�ιχειρηµατικών α�αιτήσεων, σύστηµα �ροσφοράς 

υ�ηρεσιών �ρος τις ε�ιχειρήσεις ασφαλές, αξιό�ιστο και λειτουργικό, συµβάλλει 

στην αύξηση της ρευστότητας της ε�ιχείρησης και �αρέχει βελτιωµένους όρους 

διακανονισµού των �ωλήσεων �ρος τους �ελάτες της. Ε�ίσης, �αρέχει στην 

ε�ιχείρηση αυξηµένη δια�ραγµατευτική ικανότητα έναντι των �ροµηθευτών της 

καθώς και οµαλή λειτουργία της �αραγωγικής και εµ�ορικής διαδικασίας της µε 

�ρογραµµατισµένο κοστολόγιο.  

Αναλυτικότερα, το factoring θα µ�ορούσε να οριστεί ως εκείνη η 

συναλλαγή �ου ε�ιδιώκει το κέρδος µε την αγορά α�ό µια εταιρεία 

χρηµατοδότησης (συνήθως τρά�εζα) των α�αιτήσεων �ου έχουν εµ�ορικές 

εταιρείες έναντι τρίτων, βάσει των τιµολογίων �ου έχουν εκδοθεί α�΄ αυτές ή και 

των συναλλαγµατικών και των ανοικτών λογαριασµών �ου ε�ιβεβαιώνουν τις 

έναντι τρίτων α�αιτήσεις.  

Η αγορά των α�αιτήσεων γίνεται µε έκ�τωση, δηλαδή σε χαµηλότερο 

ύψος α�ό το �ραγµατικό σύνολο των α�αιτήσεων (αυτή η διαφορά α�οτελεί το 

κέρδος της τρά�εζας �ου αγοράζει τις α�αιτήσεις των εµ�ορικών ε�ιχειρήσεων). 

Έτσι, η µεν τρά�εζα ωφελείται α�ό αυτή τη διαφορά, οι δε εµ�ορικές 

ε�ιχειρήσεις �ου �ωλούν τις α�αιτήσεις τους στην �ρώτη ωφελούνται κατά το ότι 

�ροεισ�ράττουν την αξία των τιµολογίων �ου �ούλησαν και έτσι αφενός 

ε�ιτυγχάνεται ρευστότητα και ταµειακή ενίσχυση και αφετέρου α�αλλάσσονται 

α�ό τη διαδικασία της είσ�ραξης των α�αιτήσεων τους, την ο�οία αναλαµβάνει 

η τρά�εζα �ου τις αγοράζει, �αίρνοντας σε βάρος της και το σχετικό κίνδυνο 

α�ό τυχόν µη είσ�ραξη.  

Το factoring εµφανίστηκε για �ρώτη φορά στην Ελλάδα µε την υ�΄ αριθµ. 

959/10.3.87 Πράξη του ∆ιοικητού της Τρά�εζας της Ελλάδος �ου ε�ιτρέ�ει στις 

τρά�εζες να αναλαµβάνουν της είσ�ραξη οικονοµικών α�αιτήσεων των 

εξαγωγικών ε�ιχειρήσεων (Α�οστολό�ουλος, 2004). Στην �ράξη όµως οι �ρώτες 

εταιρείες ξεκίνησαν να λειτουργούν σταδιακά στην ελληνική αγορά, 

�ροσφέροντας το νέο αυτό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο α�ό το 1995. 
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Οι εταιρείες factoring και τµήµατα τρα�εζών �ου δραστηριο�οιούνται στον 

κλάδο �αρουσιάζονται στο �αρακάτω γράφηµα 5 (Α�οστολό�ουλος, 2004). 

 

Γράφηµα 5 

Μερίδια αγοράς των εταιρειών factoring στην ελληνική 
αγορά για το 2002
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING MULTIFACTORING

ABC FACTORS ΚΥΠΡΟΥ FACTORING

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 

Σηµείωση: Στα Λοι�ά Τµήµατα Τρα�εζών �εριλαµβάνονται οι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, HSBC, 

ΕΓΝΑΤΙΑ, CITIBANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

 

Fortraiting  

 

Το fortraiting α�οτελεί �ροέκταση του factoring µε διαφορά ότι αφορά 

µέσες και µακρο�ρόθεσµες α�αιτήσεις 6 µηνών έως 6 ετών (ενώ το factoring 

αφορά βραχυ�ρόθεσµες α�αιτήσεις 3 – 6 µηνών). Οι χρηµατοδοτήσεις στο 

fortraiting γίνονται για αγορές α�αιτήσεων α�ό �ωλήσεις κεφαλαιουχικών 

αγαθών (ό�ως µηχανολογικού εξο�λισµού). 

Ε�ι�λέον, στην �ερί�τωση του fortraiting, όταν η τρά�εζα αγοράζει 

α�αιτήσεις ε�ιχειρήσεων �ου �ροέρχονται α�ό �ωλήσεις κεφαλαιουχικών 
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αγαθών στο εξωτερικό, αναλαµβάνει και τους κινδύνους �ου �αρουσιάζουν 

αυτές οι �ωλήσεις. Οι α�αιτήσεις των εξαγωγέων έναντι των εισαγωγέων 

βασίζονται σε τιµολόγια �ώλησης �ου συνοδεύονται συνήθως α�ό 

συναλλαγµατικές. Άρα, ουσιαστικά, το fortraiting είναι η �ροεξόφληση 

γραµµατίων, συναλλαγµατικών ή άλλων αξιόγραφων στη διεθνή χρηµαταγορά 

χωρίς δικαίωµα ε�ανεκχώρησης.  

 Ο αγοραστής των α�αιτήσεων, fotraiter – τρά�εζα κάνει τη συναλλαγή 

fortraiting µε ωφέλεια ένα ε�ιτόκιο (σύνθεση του τόκου α�ασχόλησης του 

κεφαλαίου α�ό το χρονικό σηµείο της �ρο�ληρωµής των α�αιτήσεων στον 

�ωλητή τους µέχρι το χρονικό σηµείο της είσ�ραξης τους α�ό τους οφειλέτες των 

α�αιτήσεων και της �ροµήθειας �ου εισ�ράττει η τρά�εζα).  

Η εξυ�ηρέτηση �ου �ροσφέρει το fortraiting στις συναλλαγές του 

εξωτερικού έγκειται στο ότι ο εξαγωγέας ενός κεφαλαιουχικού αγαθού 

γνωστο�οιεί στην τρά�εζα όλα τα στοιχεία τα σχετικά µ΄ εκείνον �ου θα 

�ραγµατο�οιήσει την εισαγωγή σε µια ξένη χώρα, µε το συγκεκριµένο 

κεφαλαιουχικό αγαθό �ου α�οτελεί το αντικείµενο της εισαγωγής, µε τον τρό�ο 

εξόφλησης του τιµολογίου �ώλησης �ου συµφωνείται (�.χ. µε συναλλαγµατική) 

και µε τις �αρεχόµενες εγγυήσεις α�ό τον εισαγωγέα.  

Η τρά�εζα µετά α�ό έλεγχο των �αρα�άνω στοιχείων συγκατατίθεται ή 

όχι στην χρηµατοδότηση. Αν συγκατατίθεται, συµφωνείται και η ωφέλεια �ου θα 

έχει α�ό τη συναλλαγή (τόκος+�ροµήθεια). Στην συνέχεια �ροεξοφλεί την 

α�αίτηση του εξαγωγέα �αρακρατώντας το �οσό �ου �ροκύ�τει α�ό την 

�αρα�άνω συµφωνία και το ο�οίο α�οτελεί την έκ�τωση α�ό τη συνολική αξίας 

του τιµολογίου.  

Μ΄ αυτόν τον τρό�ο, ο εξαγωγέας �ροεισ�ράττει το �οσό �ου αντιστοιχεί 

στο υ�όλοι�ο του τιµολογίου (µετά την έκ�τωση) και α�ό τη στιγµή εκείνη 

οφειλέτης της τρά�εζας είναι ο εισαγωγέας της ξένης χώρας. Η σύµβαση 

fortraiting είναι συµφέρουσα για τον εξαγωγέα αν το κόστος της αφήνει 

�εριθώριο κέρδους σ΄ αυτόν. Αν το κόστος (τόκος και �ροµήθεια στην τρά�εζα) 
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είναι υψηλότερο α�ό το κέρδος �ου �ροσδοκούσε ο εξαγωγέας α�ό την �ράξη 

αυτή, τότε αυτή είναι ζηµιογόνος.  

 

Μίσθωση (Leasing) 

 

Οι µισθώσεις διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τη χρηµατοδοτική 

µίσθωση και τη λειτουργική µίσθωση.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µοντέρνα µορφή µεσο�ρόθεσµης 

χρηµατοδότησης κατάλληλη για ε�ιχειρηµατίες �ου αναζητούν την ανανέωση, 

τον εκσυγχρονισµό ή και την ε�έκταση των �αραγωγικών εγκαταστάσεων τους, 

χωρίς να α�αιτείται η διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή η �ροσφυγή σε δανεισµό. Η 

εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης αγοράζει το συγκεκριµένο �άγιο στοιχείο, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του µελλοντικού µισθωτού και στη συνέχεια το 

εκµισθώνει. Ε�οµένως, η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει τη νοµική 

ιδιοκτησία του συγκεκριµένου �άγιου στοιχείου, ενώ µισθωτής έχει την κατοχή 

και το δικαίωµα χρησιµο�οίησης του. Έτσι, όλοι οι κίνδυνοι και τα σχετικά 

έξοδα λειτουργίας, ασφάλισης, φθοράς, συντήρησης κ.λ.�. βαρύνουν τον 

µισθωτή. Ε�ι�λέον, ο µισθωτής �ρέ�ει να καταβάλλει όλα τα µισθώµατα 

διαφορετικά κινδυνεύει να κηρυχθεί σε �τώχευση.  

Όσον αφορά στην λειτουργική µίσθωση είναι συνήθως για βραχύτερη 

�ερίοδο α�΄ ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση και ο�ωσδή�οτε είναι για λιγότερο 

του 75% της εκτιµούµενης οικονοµικής ζωής του �εριουσιακού στοιχείου. Κατά 

συνέ�εια, ο εκµισθωτής µετά το χρόνο της λειτουργικής µίσθωσης του 

µηχανήµατος στο µισθωτή δε θα ανακτήσει τη καθαρή δα�άνη στην ο�οία είχε 

υ�οβληθεί. Ο εκµισθωτής εδώ διατηρεί τους συνήθεις κινδύνους και οφέλη τα 

ο�οία �ροκύ�τουν α�ό τη διατήρηση της ιδιοκτησίας του �εριουσιακού 

στοιχείου, ενώ ο µισθωτής έχει τη χρήση του �εριουσιακού στοιχείου. Συνήθως, ο 

εκµισθωτής είναι αυτός �ου φέρει την ευθύνη τεχνολογικής α�αξίωσης, 

ε�ισκευών και συντήρησης του µηχανήµατος. Ολόκληρη η χρονική διάρκεια της 
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µίσθωσης δεν είναι �άντοτε γνωστή ενώ οι �ερίοδοι µίσθωσης µ�ορούν να 

�αραταθούν ή να ανανεωθούν κατό�ιν δια�ραγµάτευσης κάθε φορά. Ο 

εκµισθωτής µ�ορεί να �ουλήσει το �εριουσιακό στοιχείο στο τέλος κάθε 

ε�ιµέρους χρονικής �εριόδου µίσθωσης.  

Στην Ελλάδα, η λειτουργική µίσθωση εφαρµόζεται κυρίως για 

φωτοτυ�ικά και άλλα µηχανήµατα, �ρόσφατα δε εισήλθε και στον κλάδο των 

αυτοκινήτων µε τη χρονοµίσθωση αυτοκινήτων ή µακροενοικίαση, ό�ως αλλιώς 

α�οκαλείται. Εδώ ο �ελάτης ε�ιβαρύνεται εκτός α�ό το µίσθωµα µόνο µε τη 

βενζίνη την ο�οία καταναλώνει. Στη λήξη της µίσθωσης δεν µεταβιβάζεται η 

κυριότητα στον ενοικιαστή αλλά ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα είτε 

ε�ιστροφής του αυτοκινήτου στον εκµισθωτή, είτε αντικατάστασης του µε 

καινούριο και ανανέωση της σύµβασης, σε αντίθεση µε τη χρηµατοδοτική 

µίσθωση, ό�ου �ροβλέ�εται µεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά τη λήξη στο 

µισθωτή.  

Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης �ου λειτουργούν στην ελληνική 

αγορά είναι σήµερα όλες θυγατρικές τρα�εζών και �αρουσιάζονται στον �ίνακα 

15. 

Πίνακας 15 

Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

1. Alpha Leasing Α.Ε.  

2. ΑΤΕ Leasing Α.Ε. 

3. ΚΥΠΡΟΥ Leasing 

4. ΕΘΝΙΚΗ Leasing 

5. EFG EUROBANK  

6.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 

7. ΓΕΝΙΚΗ Leasing 

8. ΑΤΤΙΚΗΣ Leasing 

9. LAIKI Leasing 

10. ΕΓΝΑΤΙΑ Leasing 

11. PROBANK Leasing 

Πηγή: Α�οστολό�ουλος, 2004 
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 Η χρηµατοδοτική µίσθωση, ό�ως και η �ρακτορεία ε�ιχειρηµατικών 

α�αιτήσεων, α�οτελούν ουσιαστικά µια νέα µορφή «δανεισµού» για τις 

ε�ιχειρήσεις, ιδιαιτέρως ευνοϊκή καθότι ο τρα�εζικός δανεισµός µε την 

�αραδοσιακή µορφή είναι α�αγορευτικός �ολλές φορές, ενώ ταυτοχρόνως 

δηµιουργεί και �ροβλήµατα ρευστότητας, κάτι το ο�οίο δεν ανακύ�τει στην 

�ερί�τωση των δύο νέων µορφών «δανεισµού». Σε αυτές τις �ερι�τώσεις οι 

ε�ιχειρήσεις µ�ορούν να α�οκτήσουν διαρκή αγαθά �ου α�οσβένονται 

γρήγορα µε σταδιακή α�ο�ληρωµή, χωρίς να �εριορίζουν τη ρευστότητα τους. 

Αυτό είναι �ολύ σηµαντικό ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες ε�ιχειρήσεις �ου 

α�οτελούν τη ραχοκοκκκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και οι ο�οίες έχουν 

µόνο τις τρά�εζες ως �ηγή άντλησης κεφαλαίων. Παρακάτω �αρατίθεται το 

γράφηµα 6 �ου δείχνει την εντυ�ωσιακή αύξηση �ου �αρατηρήθηκε στη χρήση 

των σύγχρονων αυτών χρηµατοδοτικών εργαλείων α�ό τις ε�ιχειρήσεις.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών 
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Γράφηµα 6
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3.6. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Ό�ως, έχει ήδη αναφερθεί στο �ρώτο κεφάλαιο, οι τρά�εζες α�οτελούν 

χρηµατο�ιστωτικούς οµίλους, δηλαδή είναι σύνολα µονάδων µε �ιστωτικά και 

χρηµατο�ιστωτικά αντικείµενα �ου τελούν υ�ό κοινή ιδιοκτησία και ενιαίο 

έλεγχο (Χολέβας, 1995). Οι χρηµατιστηριακοί όµιλοι διαθέτουν θυγατρικές 

ε�ιχειρήσεις, οι ο�οίες ασκούν �αράλληλες και αλληλοσυµ�ληρούµενες 

δραστηριότητες.  

Τέτοιες δραστηριότητες είναι: 

o Οι εταιρείες ε�ενδύσεων χαρτοφυλακίου 

o Τα αµοιβαία κεφάλαια 

o Οι χρηµατιστηριακές εταιρείες 

o Οι ασφαλιστικές εταιρείες 

 

Εταιρείες ε�ενδύσεων χαρτοφυλακίου 

 

Είναι ανώνυµες εταιρείες µε α�οκλειστικό σκο�ό τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κινητών αξιών (µετοχών, οµολόγων, οµολογιών, αµοιβαίων 

κεφαλαίων, κ.α.).  

Οι εταιρείες αυτές θέτουν στη διάθεση του κοινού ανά τρίµηνο �ίνακα 

όλων των ε�ενδύσεων τους, �ου αναγράφει το µέσο κόστος και την αγοραία αξία 

κάθε ε�ένδυσης και δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο τη συνολική και κατά µετοχή 

λογιστική καθαρά θέση των εταιρειών ε�ενδύσεων χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες 

τιµές.  

 

Αµοιβαία κεφάλαια 

 

Λέγοντας αµοιβαίο κεφάλαιο εννοούµε σύνολο �εριουσία �ου 

σχηµατίζεται α�ό τις εισροές α�οταµιευτών-ε�ενδυτών (Καραθανάσης-
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Λυµ�ερό�ουλος, 2002). Το αµοιβαίο αυτό κεφάλαιο, ύστερα α�ό άδεια 

συστάσεως �ου χορηγείται µε α�όφαση της ε�ιτρο�ής κεφαλαιαγοράς, 

καθίσταται αντικείµενο διαχείρισης Ανωνύµου Εταιρείας ∆ιαχείρισης 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η συµµετοχή στο αµοιβαίο κεφάλαιο α�οδεικνύεται µε 

ονοµαστικό τίτλο �ου εκδίδεται α�ό την Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως και 

�ροσυ�ογράφεται α�ό το θεµατοφύλακα.  

Ο θεµατοφύλακας α�οτελεί µία α�ό τις �ροϋ�οθέσεις �ου α�αιτούνται 

για να συσταθεί µία εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων. Θα �ρέ�ει να είναι µία εκ 

των τρα�εζών �ου λειτουργούν στην Ελλάδα.  

Ακριβώς λόγω αυτού, οι όµιλοι τρα�εζών �ροβαίνουν στην ίδρυση 

εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οι ο�οίες συνεργάζονται µε τις 

τρά�εζες του ιδίου οµίλου. Ο θεµατοφύλακας α�ό την άλλη �λευρά, είναι η 

τρά�εζα του οµίλου �ου φροντίζει για τη φύλαξη της �εριουσίας, για τις 

εισ�ράξεις και �ληρωµές και τη σωστή εκτέλεση των συναλλαγών. Ελέγχει ανά 

�άσα στιγµή τη νοµιµότητα των κινήσεων και την τήρηση του κανονισµού.  

 

Χρηµατιστηριακές εταιρείες 

 

Πρόκειται για τις εταιρείες �ου αναλαµβάνουν τη διεκ�εραίωση των 

εντολών του θεµατοφύλακα, ο ο�οίος στην ουσία µεταβιβάζει εντολές της 

Ανωνύµου Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.). Συνε�ώς, 

η  Α.Ε.∆.Α.Κ. α�οτελεί �ελάτη των χρηµατιστηριακών εταιρειών και µάλιστα 

λόγω του αριθµού και του µεγέθους τω εντολών �ρόκειται για έναν «καλό» 

�ελάτη.  Τα τελευταία χρόνια οι τρα�εζικοί οίκοι έχουν �ροχωρήσει στη 

δηµιουργία θυγατρικών χρηµατιστηριακών εταιρειών. Α�οτέλεσµα αυτής της 

εξέλιξης είναι µία τρά�εζα να διαθέτει µε τη µορφή θυγατρικών και Α.Ε.∆.Α.Κ. 

και χρηµατιστηριακή εταιρεία. Ε�οµένως, η µεν Α.Ε.∆.Α.Κ. εξασφαλίζει 

ουσιαστικά χρηµατιστηριακή εταιρεία �ου θα της �ροσφέρει τις υ�ηρεσίες της σε 
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σχετικά χαµηλές τιµές, η δε χρηµατιστηριακή εταιρεία έχει εξασφαλισµένο κύκλο 

εργασιών.  

 

 

Ασφαλιστικές  εταιρείες 

 

Οι σύγχρονοι τρα�εζικοί όµιλοι ε�εκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 

στον τοµέα των τρα�εζοασφαλειών. Πολλές τρά�εζες ε�ιχειρούν να 

αξιο�οιήσουν τα κοινά δίκτυα διανοµής µε ασφαλιστικές εταιρείες, οι ο�οίες 

είναι θυγατρικές τους ή µε τις ο�οίες α�λώς συνεργάζονται, και να �ροωθήσουν  

νέα σύνθετα καταθετικά ή ε�ενδυτικά �ροϊόντα �ου συνδέονται µε 

συνταξιοδοτικά �ρογράµµατα.  

Η ασφάλιση είναι η σύµβαση εκείνη µε την ο�οία µια ασφαλιστική 

εταιρεία υ�οχρεούται έναντι ασφαλίστρου να α�οζηµιώσει τις α�ώλειες ή τις 

ζηµιές �ου είναι ενδεχόµενο να συµβούν στον ασφαλισµένο υ�ό ορισµένους 

κινδύνους, ρητά αναφερόµενους. Υ�άρχουν διάφορες κατηγορίες ασφαλίσεων, 

�ου �εριλαµβάνουν α�ό ασφαλίσεις κλο�ής, σεισµών, βλαβών µέχρι �ροσω�ικές 

ασφαλίσεις ασθένειας, ζωής και ατυχηµάτων.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές τρά�εζες ελέγχουν µέσω 

των θυγατρικών τους �ερί�ου το 37% της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς 

(Έκθεση του ∆ιοικητή της Τρά�εζας της Ελλάδος, 2004). Εξάλλου, έχει 

�αρατηρηθεί διεθνώς ότι οι τρά�εζες ε�ιδιώκουν να ε�ωφεληθούν α�ό την 

αναδιάρθρωση των δηµόσιων συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και την 

αυξανόµενη �ροσφυγή των ασφαλισµένων στην ιδιωτική ασφάλιση για 

συµ�ληρωµατική κάλυψη.  
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3.7.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  

 

 Η ηλεκτρονική τρα�εζική ή διαφορετικά, το e-banking, �εριλαµβάνει όλες 

εκείνες τις τρα�εζικές συναλλαγές �ου διενεργούνται µέσω ηλεκτρονικών µέσων. 

∆ιαχωρίζεται στο: 

� Mobile Banking, ό�ου ηλεκτρονικό µέσο είναι το κινητό τηλέφωνο,  

� Phone Banking, ό�ου ηλεκτρονικό µέσο είναι το τηλέφωνο (24ωρη 

εξυ�ηρέτηση �ελατών). Η εξυ�ηρέτηση γίνεται µέσω τηλεφώνου µε δύο 

τρό�ους είτε συνδεόµενος µε κά�οιον αντι�ρόσω�ο είτε συνδεόµενος µε 

αυτόµατη τηλεφωνητή �ου σε καθοδηγεί στην ε�ιλογή της υ�ηρεσίας �ου 

ε�ιθυµείς, και  

� Internet Banking, ό�ου οι τρα�εζικές συναλλαγές διενεργούνται µέσω 

διαδικτύου. Είναι η �ιο διαδεδοµένη µορφή της ηλεκτρονικής τρα�εζικής 

και �ροσφέρει �λήθος υ�ηρεσιών.«Μεταφέρει» την ίδια την τρά�εζα 

στην οθόνη του υ�ολογιστή µέσω του διαδικτύου, µε άµεση �ρόσβαση σε 

τρα�εζικούς λογαριασµούς, �ροσφέροντας τη δυνατότητα διεκ�εραίωσης 

συναλλαγών, �αρακολούθησης της �ορείας χαρτοφυλακίων, εξόφλησης 

λογαριασµών ∆ΕΚΟ και �ιστωτικών καρτών, καθώς και �λήθος άλλων 

υ�ηρεσιών.  

 Οι �ελάτες ωφελούνται σηµαντικά α�ό τη χρήση των υ�ηρεσιών e-

banking, καθώς τους �αρέχεται η δυνατότητα να διεκ�εραιώνουν ένα µεγάλο 

µέρος των συναλλαγών τους µε την τρά�εζα εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια 

24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο. Ωστόσο, ωφεληµένη είναι  η κάθε τρά�εζα 

�ου έχει σχεδιάσει και �ροσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας τρα�εζικών 

συναλλαγών µέσω του διαδικτύου. Η σηµαντική µείωση του κόστους είναι ο �ιο 

σοβαρός λόγος υιοθέτησης του e-banking. Στον �ίνακα 16 �ου ακολουθεί 

βλέ�ουµε το κόστος ανά συναλλαγή για διάφορες εναλλακτικές µεθόδους 

συναλλαγών.  
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Πίνακας  16 

Συναλλαγή µέσω: Κόστος ανά συναλλαγή 

Γκισέ (σε υ�οκατάστηµα) 0,94 ευρώ 

Τηλεφώνου 0,50 ευρώ 

Αυτόµατης Ταµειακής Μηχανής  (ΑΤΜ) 0,24 ευρώ 

∆ιαδικτύου (Internet)  0,03 ευρώ 

Πηγή: Α�οστολό�ουλος, 2004 

 

 

  Ε�οµένως, µε το e-banking ωφελείται σηµαντικά η τρά�εζα, λόγω µείωσης 

κόστους και χρόνου εξυ�ηρέτησης αλλά και ο καταναλωτής, αφού µ�ορεί να 

ενηµερωθεί για κάθε �ροϊόν ή υ�ηρεσία ανέξοδα και χωρίς χρόνους αναµονής. 

Συχνό είναι και το φαινόµενο των �ροσφορών ή της εφαρµογής ευνοϊκότερων 

όρων στην �αροχή �ροϊόντων µέσω διαδικτύου, γεγονός �ου α�ό µόνο του είναι 

ικανό να �ροσελκύσει σηµαντική µερίδα καταναλωτών �ου αναζητούν 

�ροσφορές.  

Οι βασικότερες υ�ηρεσίες �ου �αρέχουν µέσω διαδικτύου είναι οι εξής: 

• Πληροφορίες υ�ολοί�ων για τους τηρούµενους λογαριασµούς 

• Μεταφορές �οσών µεταξύ των τηρούµενων λογαριασµών του ιδίου 

νοµίσµατος 

• Πληροφορίες σχετικά µε τις �ρόσφατες κινήσεις των τηρούµενων 

λογαριασµών 

• ∆υνατότητα έκδοσης και α�οστολής �αλαιότερων κινήσεων των 

τηρούµενων λογαριασµών  

• Παραγγελία µ�λοκ ε�ιταγών 

• ∆υνατότητα υ�οβολής αίτησης για ανάκληση ε�ιταγών ή ολόκληρου 

µ�λοκ ε�ιταγών 
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• Εντολές αγορο�ωλησίας µετοχών 

• Ενηµέρωση για την κίνηση των �ροσω�ικών αµοιβαίων κεφαλαίων 

• ∆υνατότητα υ�οβολής αιτήσεων εµβασµάτων 

• Αλλαγή του α�όρρητου αριθµού PIN 

• Προσω�ικά µηνύµατα 

 

 Σύµφωνα µε έρευνες, όλο και �ερισσότεροι ιδιώτες αλλά και ε�ιχειρήσεις 

στην Ελλάδα �ροτιµούν να διεκ�εραιώνουν τις τρα�εζικές του συναλλαγές µέσω 

διαδικτύου. Σε δηµοσιευµένη έρευνα της AGB, �ου �αρουσιάστηκε τον 

Ιανουάριο του 2004 φαίνεται ότι ένα αρκετά υψηλό �οσοστό καταναλωτών 

διενεργεί συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικών µέσων. Τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος φαίνονται στο γράφηµα 7 ενώ το �οσοστό χρήσης των υ�ηρεσιών του 

e-banking α�ό το δείγµα αυτό στο γράφηµα 8 (Έρευνα AGB, 2004, 

www.google.gr). 

Γράφηµα 7 
Χαρακτηριστικά δείγµατος 
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Γράφηµα 8 
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  Ό�ως αναφέρεται στην ίδια έρευνα, το �οσοστό των ατόµων �ου 

διενεργεί τρα�εζικές συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικών µέσων είναι υψηλό, 

ωστόσο εάν εστιάσουµε α�οκλειστικά στη διενέργεια τρα�εζικών συναλλαγών 

µέσω διαδικτύου, το �οσοστό είναι χαµηλό. Το ίδιο εξάλλου ίσχυε και τα 

�ροηγούµενα χρόνια. Το 2001 υ�ήρχαν �ερί�ου 150.000 �ελάτες (1%-1,5% του 

�ληθυσµού) �ου χρησιµο�οιούσαν τις τρα�εζικές συναλλαγές µέσω internet ενώ 

το 2002 αυξήθηκαν σε 250.000 (2,5% του συνολικού �ληθυσµού). Ακολούθησε το 

2003, �ου ήταν µια χρονιά ραγδαίας ανά�τυξης του e-banking, αφού οι 

συναλλαγές αυξήθηκαν µε ρυθµό της τάξεως του 150% έναντι του 2002. Το 2004 

ακολούθησε η ίδια ανα�τυξιακή �ορεία, ωστόσο στο σύνολο του �ληθυσµού και 

�άλι το �οσοστό είναι µικρό. Ο λόγος �ου εξηγεί αυτή τη συµ�εριφορά είναι ο 

φόβος και η ανασφάλεια �ου αισθάνονται οι ιδιώτες και οι ε�ιχειρήσεις σχετικά 

µε τις διατρα�εζικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου.  

 

 Σε αυτόν τον τοµέα οι τρά�εζες �ροσ�αθούν συνεχώς να βελτιώνονται 

και να �ροσφέρουν εµ�ιστοσύνη στο κοινό τους. Οι �ερισσότερες ακολουθούν το 

�ρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction), �ου υ�οστηρίζεται α�ό τους 
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δύο σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, τη MasteerCard και 

τη Visa, καθώς και α�ό εταιρείες ό�ως η IBM, η Microsoft και η Netscape 

(Καρακατσάνης, 2002). Το �ρωτόκολλο SET βασίζεται στην κρυ�τογραφία και 

στόχο έχει να �ροστατεύσει τη µετάδοση �ροσω�ικών ευαίσθητων δεδοµένων 

α�ό τη µία το�οθεσία στην άλλη.  

 Ωστόσο, �αρά τις εξελιγµένες µεθόδους για την διασφάλιση των 

τρα�εζικών συναλλαγών, η συχνότητα των ηλεκτρικών ε�ιθέσεων αυξάνεται 

καθηµερινά µια και όλο και �ερισσότερες τρά�εζες �αρέχουν στους �ελάτες τους 

on-line υ�ηρεσίες. Η αύξηση αυτή δεν είναι τεράστια, εντούτοις όµως α�οτελεί 

ένα ανησυχητικό φαινόµενο µια και �ολλοί θεωρούν τις οικονοµικές 

�ληροφορίες �ου τους αφορούν άκρως α�όρρητες και διατηρούν µια 

ε�ιφυλακτική στάση α�έναντι σε διαδικασίες �ου τις καθιστούν ευάλωτες στο 

ευρύ κοινό, ό�ως είναι το e-banking. 

 Στοιχεία για το ηλεκτρονικό έγκληµα δεν κοινο�οιούνται δηµοσίως, 

αλλά υ�ολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. χάνονται ετησίως �ερί�ου 11 δισεκατοµµύρια 

δολάρια α�ό εταιρείες και καταναλωτές λόγω αυτής της µορφής εγκλήµατος 

(www.go-online.gr). Το µεγαλύτερο µέρος �ροέρχεται α�ό οικονοµικά 

ιδρύµατα. Μάλιστα το µεγαλύτερο µέρος των ζηµιών δεν �ροκύ�τει α�ό τις 

κλο�ές χρηµάτων, αλλά α�ό έξοδα �ου κάνουν οι εταιρείες µετά α�ό τέτοιου 

είδους ε�ιθέσεις, �ροκειµένου να διασφαλίσουν τα συστήµατά τους ώστε να µην 

ξανασυµβούν. Ειδικοί σε θέµατα ασφάλειας έχουν υ�ολογίσει ότι µια τρά�εζα 

µ�ορεί να ξοδέψει µέχρι και 1 εκατοµµύριο δολάρια σε εξο�λισµό και 

συµβούλους ασφάλειας �ροκειµένου να διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει τις 

«τρύ�ες» στο σύστηµά της . 

Οι ε�ίδοξοι εισβολείς έχουν �ολλούς τρό�ους �άντως να ε�ιτύχουν τους 

σκο�ούς τους. Έρευνες �ου έχουν γίνει α�ό ειδικούς σε θέµατα ασφάλειας 

α�οδεικνύουν ότι στις �ερισσότερες �ερι�τώσεις ε�ιθέσεων, οι εισβολείς είχαν 

την εκούσια ή ακούσια βοήθεια και κά�οιου �ου εργαζόταν στην τρά�εζα. 
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Και χωρίς τη βοήθεια εκ των έσω, �άντως, οι εισβολείς µ�ορούν να 

εκµεταλλευτούν την �ρόσβαση �ου έχουν οι �ελάτες της τρά�εζας α�ό το σ�ίτι 

τους, οι �ερισσότεροι α�ό τους ο�οίους δεν χρησιµο�οιούν λογισµικό για 

ασφάλεια. Οι άνθρω�οι αυτοί α�οτελούν τους �ιο �ροκλητικούς στόχους µια και 

δεν έχουν συνείδηση του µεγέθους της ζηµιάς �ου µ�ορούν να κάνουν 

ανοίγοντας α�λά µια ε�ισύναψη στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο ή 

ακολουθώντας έναν σύνδεσµο. Οι α�λοί χρήστες �έφτουν �ολύ εύκολα θύµατα 

�ρογραµµάτων �ου υ�οτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιµο για αυτούς, αλλά στην 

�ραγµατικότητα ανοίγουν «τρύ�ες» ασφάλειας στο σύστηµα ε�ιτρέ�οντας σε 

χάκερς, να έχουν �ρόσβαση σε αυτό. 

 Μια άλλη µέθοδος �ου τις �ερισσότερες φορές έχει α�οτελέσµατα δεν 

ε�ικεντρώνεται στην τρά�εζα ευθέως, αλλά σε µια α�ό τις εταιρείες �ου 

συνεργάζονται µε αυτήν �ροκειµένου να διαχειριστούν τις �ληρωµές των 

λογαριασµών και τις συναλλαγές µε τους �ελάτες της. Σε �ολλές �ερι�τώσεις οι 

τρά�εζες ε�ιτρέ�ουν στις εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυό 

τους. Σε αυτήν την �ερί�τωση, ο εισβολέας θα �ρέ�ει να µελετήσει τον τρό�ο µε 

τον ο�οίο οι εταιρείες ε�εξεργάζονται τις �ληρωµές και µεταφέρουν τα χρήµατα. 

Μόλις βρεθεί µια αδυναµία κάνουν την κίνησή τους. 

 Ένας άλλος τρό�ος είναι να χτυ�ήσουν τις µικρές, το�ικές τρά�εζες οι 

ο�οίες µ�ήκαν στον τοµέα του e-banking εσ�ευσµένα �ροκειµένου να 

διατηρήσουν τον ανταγωνισµό µε τις µεγαλύτερες τρά�εζες. ∆υστυχώς όµως 

λόγω αυτής της βιασύνης, οι τρά�εζες αφήνουν �ολλές «τρύ�ες» στα συστήµατά 

τους, κάτι �ου οι ε�ίδοξοι εισβολείς εκµεταλλεύονται �ολύ εύκολα. 

 Οι ειδικοί µας �ληροφορούν ότι κλο�ές �οσών α�ό 5 µέχρι 10 χιλιάδες 

δολαρίων µ�ορούν να �ραγµατο�οιηθούν σε χρονικό διάστηµα µερικών 

εβδοµάδων. Για �οσά µέχρι και 1 εκατοµµυρίου δολαρίων χρειάζονται 4 µέχρι 

και 6 µήνες. 
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 ∆ύο χαρακτηριστικές �ερι�τώσεις ηλεκτρονικών ε�ιθέσεων είναι αυτές της 

Citibank και της Barclays Bank (www.go-online.gr). Όσον αφορά στη Citibank, 

το 1994, η τρά�εζα δέχθηκε ε�ίθεση α�ό έναν ρώσο χάκερ, τον Βλαντιµίρ Λέβιν, 

ο ο�οίος α�έσ�ασε �όσο α�ό λογαριασµούς της Citibank �ου υ�ολογίστηκε ότι 

ανερχόταν στα 10 εκατοµµύρια δολάρια. Α�έκτησε �ρόσβαση στα δίκτυα της 

τρά�εζας α�ό την Αγία Πετρού�ολη στη Ρωσία και όταν συνελήφθη α�ό την 

Σκότλαντ Γιαρντ και το FBI, �αραδέχτηκε ότι χρησιµο�οίησε κλεµµένους 

κωδικούς και passwords α�ό �ελάτες της τρά�εζας και µετέφερε �οσά στο 

λογαριασµό του. 

  Όσον αφορά στην δεύτερη �ερί�τωση ηλεκτρονικής ε�ίθεσης, η τρά�εζα 

Barclays Bank, η ο�οία ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται τους �ερισσότερους 

λογαριασµούς µέσω διαδικτύου σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο, το 2000, 

�αρουσίασε ένα ελάττωµα στο λογισµικό του συστήµατος της, το ο�οίο και 

ε�έτρε�ε στους �ελάτες της να βλέ�ουν τις λε�τοµέρειες των λογαριασµών των 

υ�όλοι�ων �ελατών (www.go-online.gr). Η τρά�εζα έκλεισε το σύστηµα µόλις 

ανακάλυψε το �ρόβληµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

4.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

Η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ σηµατοδότησε µια νέα ε�οχή 

για το ελληνικό τρα�εζικό σύστηµα ενισχύοντας τον ανταγωνισµό και 

συµ�ιέζοντας την κερδοφορία των τρα�εζών. Ε�ακόλουθο α�οτέλεσµα της 

�ρόκλησης αυτής είναι η δηµιουργία ισχυρών χρηµατοοικονοµικών οµίλων µε 

στόχο την ε�ίτευξη οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος. Οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις �ου ουσιαστικά είναι το µέσο για την ε�ιτυχία του ανωτέρω 

σκο�ού α�οσκο�ούν στη διατήρηση ή και αύξηση του µεριδίου στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά.  

Καταρχάς, για να γίνει διάκριση µεταξύ των δύο αυτών ορισµών, οι 

εξαγορές αφορούν στη µεταβίβαση του συνόλου ή �λειοψηφικού µέρους της 

ιδιοκτησίας µιας ε�ιχείρησης (εξαγοραζόµενη) σε µια άλλη (εξαγοράζουσα), �ου 

καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιµο. Η µεταβίβαση γίνεται συνήθως µε καταβολή 

µετρητών ή µε αγορά/ανταλλαγή µετοχών, µέσω του χρηµατιστηρίου. Σε �ολλές 

�ερι�τώσεις, ακόµα και η α�όκτηση µειοψηφικού �ακέτου µετοχών ή ανάλογου 

�οσοστού ε�ί της συνολικής ιδιοκτησίας, µ�ορεί να εξασφαλίζει στην 

εξαγοράζουσα ε�ιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν µε τη µεταβίβαση µ�ορεί να 

ε�ηρεάσει κρίσιµες ε�ιλογές της διοίκησης και της στρατηγικής της 

εξαγοραζόµενης, ή εάν τα λοι�ά µερίδια ιδιοκτησίας αυτής της ε�ιχείρησης είναι 

κατακερµατισµένα. 

Α�ό την άλλη, η συγχώνευση αφορά στη συνένωση δύο ή �ερισσότερων 

εταιρειών σε µία. Συµβαίνει όταν µια ε�ιχείρηση αγοράζει µια άλλη και την 

α�ορροφά σε µια ενιαία ε�ιχειρησιακή δοµή, συνήθως διατηρώντας την αρχική 

εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας ε�ιχείρησης. 
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Τα �λεονεκτήµατα �ου �ροκύ�τουν α�ό τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

ειδικότερα στον τρα�εζικό κλάδο, µ�ορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

� Η µεγιστο�οίηση της α�όδοσης των µετοχών. Οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις �ροσδίδουν µία δυναµική στο νέο χρηµατοοικονοµικό 

όµιλο �ου α�οκτά την εµ�ιστοσύνη των ε�ενδυτών και εξασφαλίζει την 

άνοδο της τιµής της µετοχής του. Αυτή είναι ακόµα µεγαλύτερη εάν 

ακολουθήσει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι �ροσδοκίες αυτές 

δρουν βραχυ�ρόθεσµα. Σταθερή και µακρο�ρόθεσµη άνοδο της µετοχής 

θα �αρατηρηθεί εάν ο όµιλος διευρύνει τα κέρδη του στα ε�όµενα χρόνια. 

� Η αντιµετώ�ιση του οξυνόµενου ανταγωνισµού µε την �ροϋ�όθεση ότι ο 

όµιλος θα �ροσφέρει νέα και διαφορο�οιηµένα �ροϊόντα υψηλής 

�οιότητας και σε ελκυστικές τιµές, δηλαδή µε µικρότερη �ροµήθεια και 

χαµηλότερα ε�ιτόκια. Αυτά �ροϋ�οθέτουν τη µείωση του κόστους 

λειτουργίας και ιδιαίτερα των δα�ανών µισθοδοσίας του �ροσω�ικού. 

� Η εξοικονόµηση κόστους µ�ορεί να ανέλθει σε 15% και σε µερικές 

�ερι�τώσεις �ου οι αγορές στις ο�οίες δραστηριο�οιούνται τα 

συγχωνευόµενα �ιστωτικά ιδρύµατα είναι �αρεµφερείς µέχρι και 25% 

(Άρθρο «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις», Βασιλική Γεωργακο�ούλου, 2004). 

� Η α�όκτηση ολιγο�ωλιακής δύναµης αυξάνει τα κέρδη των �ιστωτικών 

ιδρυµάτων. Οι τρά�εζες διατηρούν ή αυξάνουν το �εριθώριο των 

ε�ιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων στην αγορά λιανικής (retail 

banking) ενώ αδυνατούν να κάνουν το ίδιο στην αγορά χονδρικής 

(wholesale banking) ό�ου οι �ελάτες διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις. 

� Η ανάγκη δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων µεγάλου 

µεγέθους µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων ε�ιβάλλεται και α�ό την 

τεχνολογική �ρόοδο η ο�οία αυξάνει τις οικονοµίες κλίµακας στην 

�αραγωγή και διάθεση των χρηµατοοικονοµικών υ�ηρεσιών. Η εισαγωγή 

νέας τεχνολογίας είναι στις �ερισσότερες �ερι�τώσεις δα�ανηρή και 
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συµφέρουσα µόνο σε µεγάλους οµίλους. Η τηλεφωνική τρα�εζική (Phone 

banking) και η διαδικτυακή τρα�εζική (Internet banking) �αρουσιάζουν 

µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας α�ό το �αραδοσιακό δίκτυο µέσω 

υ�οκαταστηµάτων. 

� Νέα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης κινδύνου, ό�ως τα 

�αράγωγα �ροϊόντα και τα στοιχεία εκτός ισολογισµού �ου �αρέχουν 

εγγυήσεις, εφαρµόζονται µε α�οτελεσµατικότερο τρό�ο α�ό µεγάλου 

µεγέθους �ιστωτικά ιδρύµατα. 

� Αντιµετω�ίζεται α�οτελεσµατικότερα το φαινόµενο της 

α�οδιαµεσολάβησης (disintermediation), δηλαδή η α�ευθείας σύνδεση 

καταθετών - δανειολη�τών εκτός τρα�εζικού συστήµατος. Οι τρά�εζες 

δηµιουργούν θυγατρικές εταιρίες οι ο�οίες µ�ορούν και �ροσφέρουν 

εναλλακτικά χρηµατοδοτικά �ροϊόντα �έραν α�ό τις �αραδοσιακές 

χορηγήσεις δανείων. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των θυγατρικών 

εταιριών έχουν στόχο τη δηµιουργία �ανίσχυρων νέων και µεγάλων 

θυγατρικών µε στόχο τη σχετική ε�αναδιαµεσολάβηση (reintermediation), 

δηλαδή την εκ νέου �αροχή όλου του φάσµατος των υ�ηρεσιών µέσω 

τρα�εζικών οµίλων. 

 

Ωστόσο στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούµε και µειονεκτήµατα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 

Ε�ιγραµµατικά, τα κυριότερα αυτών είναι τα ακόλουθα: 

� Α�ό µελέτη �ου διεξήχθη τον Ιούλιο του 1998, �ροκύ�τει ότι η α�όδοση 

της µετοχής των τρα�εζών �ου �ροέβησαν σε εξαγορές άλλων τρα�εζών 

υ�ολει�όταν του υ�ολοί�ου κλάδου (Άρθρο «Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις», Βασιλική Γεωργακο�ούλου, 2004). Σε µερικές �ερι�τώσεις 

η α�όδοση ήταν 17% µικρότερη των υ�ολοί�ων τρα�εζών. Πάντως, το 

συµ�έρασµα αυτό δεν ε�ιβεβαιώνεται τουλάχιστον για την Ελλάδα. 
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� Μελέτες για τις µεγάλες εξαγορές του αιώνα έδειξαν ότι οι µέτοχοι της 

τρά�εζας �ου �ροέβη στην εξαγορά κέρδισαν. Όµως, οι µέτοχοι της 

εξαγορασθείσας τρά�εζας έχασαν. 

� Εάν η εγχώρια αγορά είναι α�όλυτα ολοκληρωµένη και ανταγωνιστική, 

τότε υ�άρχουν µικρά �εριθώρια για α�όκτηση µεγαλύτερου µεριδίου 

στην αγορά και υ�ό την �ροϋ�όθεση �ροσφοράς διαφορο�οιηµένων 

�ροϊόντων υψηλής �οιότητας και τεχνολογίας. 

� Οι �ερικο�ές κόστους �ου ε�ιτυγχάνονται µε τις οικονοµίες κλίµακας και 

φάσµατος και τις συνέργειες είναι εφά�αξ �ερικο�ές. 

� Το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος �ου συνε�άγονται οι 

συγχωνεύσεις είναι υψηλό. Θα µ�ορούσε, όµως, να υ�οστηριχθεί ότι 

�ρόκειται για εφά�αξ δα�άνη �ου συµψηφίζεται µε τις �ερικο�ές κόστους 

λόγω συνεργειών. 

� Προκύ�τουν µεγάλες δυσκολίες �ροσαρµογής, ό�ως η ενο�οίηση της 

διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας των τρα�εζών, των διαφορετικών 

µισθολογίων, ε�ιδοµάτων και �αροχών και του διαφόρου τρό�ου 

υ�ηρεσιακής ανέλιξης. 

� Το κοινωνικό κόστος είναι υψηλό αφού στο 80% των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων υ�άρχει µείωση της α�ασχόλησης �ου �ραγµατο�οιείται 

και µε α�ολύσεις �ροσω�ικού.  

 

 Ε�οµένως, µ�ορούµε να συµ�εράνουµε ότι, ναι µεν οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις έχουν θέσει νέες �ροο�τικές και θέσεις ε�ανα�ροσδιορισµού 

των δραστηριοτήτων των �ιστωτικών ιδρυµάτων µε θετικά α�οτελέσµατα, 

ωστόσο δεν εκλεί�ουν και σηµαντικά γεγονότα �ου βαίνουν εις βάρος αυτών 

των στρατηγικών κινήσεων.  
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4.2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

Οι Έλληνες ε�ιχειρηµατίες, µ�ροστά στα α�οτελέσµατα �ου έχουν 

ε�ιδείξει ε�ιχειρήσεις κατό�ιν εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν έχουν µείνει 

ασυγκίνητοι, εκ του αντιθέτου και µε αρκετή καθυστέρηση µάλιστα, 

�ροσ�άθησαν να �ρολάβουν την ανά�τυξη µεγάλων ε�ιχειρηµατικών 

σχηµάτων σε σχέση µε τους Ευρω�αίους κατά κύριο λόγο, αλλά και τους διεθνείς 

ανταγωνιστές τους. Το �ρώτο “κύµα” εξαγορών και συγχωνεύσεων �ου έλαβε 

χώρα στην Ελλάδα ήταν κατά την �ερίοδο 1998-1999 και α�οτέλεσε  την 

έµ�ρακτη �ροσ�άθεια των εγχώριων ε�ιχειρήσεων να α�αντήσουν και να 

�ροσαρµοστούν α�οτελεσµατικότερα στην �αγκοσµιο�οίηση των αγορών 

χρήµατος, κεφαλαίου, αγαθών και υ�ηρεσιών. 

Η εξαγορά µονάδων �ου βρίσκονται υ�ό τον έλεγχο του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, στα �λαίσια της �ολιτικής των ιδιωτικο�οιήσεων, αλλά και η 

α�αρχή των συνεργασιών µε τη συγχώνευση µεταξύ της Εθνικής Τρά�εζας της 

Ελλάδος και της θυγατρικής της, Κτηµατικής Τρά�εζας, α�οτέλεσαν 

χαρακτηριστικά �αραδείγµατα της �ρώτης και ουσιαστικά �ρώιµης φάσης των 

ελληνικών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ιδιαίτερο γνώρισµα εκείνης της 

�εριόδου (α’ 6µηνο 1998) ήταν ο άµεσος έλεγχος α�ό την �λευρά του κράτους 

των διαδικασιών �ου λάµβαναν χώρα, καθώς ο ιδιωτικός τοµέας έδειχνε 

διστακτικός στην υλο�οίηση µεγάλου βεληνεκούς εξαγορών και συγχωνεύσεων.  

Κατό�ιν, η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ σηµατοδότησε την 

έναρξη µιας νέα �εριόδου για το ελληνικό τρα�εζικό σύστηµα, το ο�οίο 

λειτουργώντας σε ένα ανταγωνιστικότερο �εριβάλλον σε σχέση µε αυτό του 

�αρελθόντος, έ�ρε�ε να αντα�οκριθεί στις �ροκλήσεις  της νέας  ευρω�αϊκής 

χρηµατο�ιστωτικής αγοράς.  

Οι ελληνικές τρά�εζες λοι�όν και για αυτόν το λόγο, έχουν χαράξει 

µακροχρόνιες στρατηγικές ανά�τυξης καθώς και βελτίωσης της 
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α�οτελεσµατικότητας τους. Ε�ιχειρώντας  λοι�όν να ισχυρο�οιήσουν τη θέση 

τους στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα να α�οκτήσουν ένα µέγεθος �ου θα 

τους ε�ιτρέψει να α�οκοµίσουν οφέλη α�ό οικονοµίες κλίµακας, καθώς και 

ευκολότερη �ρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, �ολλές 

ελληνικές τρά�εζες �ροέβησαν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τρίτων τρα�εζών ή 

άλλων ε�ιχειρήσεων του χρηµατο�ιστωτικού κλάδου (�ίνακας 17.). Ε�ίσης, 

�ροχώρησαν σε στρατηγικές συµµαχίες µε ισχυρά ευρω�αϊκά �ιστωτικά 

ιδρύµατα. Συγκεκριµένα, την �ερίοδο 1998-2001 ο αριθµός των τρα�εζών �ου 

εξαγοράστηκαν ανήλθαν σε 14 (�ίνακας 18). Α�ό αυτές 6 τρά�εζες ήταν υ�ό 

κρατικό έλεγχο και οι υ�όλοι�ες 8 ήταν ιδιωτικές.  

Πίνακας 17 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
1998-2001 

Ετος Αγοράστρια ΑHοκτηθείσα 

1998 Πειραιώς Μακεδονίας-Θράκης 
Credit Lyonnais Grèce 

 Eurobank Αθηνών, 
Κρήτης 

 Εγνατία Κεντρικής Ελλάδος 

 Εθνική ΕΚΤΕ 

1999 Πειραιώς Nat.Westminster (δίκτυο 
Ελλάδος) 

 Alpha Πίστεως Ιονική 

 Τέλεσις Χρηµ/κη ∆ωρική 

 Eurobank Εργασίας 

2001 Eurobank Εργασίας Τέλεσις Ε�ενδύσεων 

 Marfin ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime 

 Πειραιώς ETBA 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος 
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Το ε�όµενο έτος, το 2002, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις �ου 

�ραγµατο�οιήθηκαν α�ό �ιστωτικά ιδρύµατα στην ελληνική αγορά ήταν 

σχετικά �εριορισµένες σε σύγκριση µε �ροηγούµενα χρόνια. Ως σηµαντικότερες 

κινήσεις για το έτος αυτό, εκτός α�ό την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΤΒΑ 

α�ό την τρά�εζα Πειραιώς, µ�ορούν να αναφερθούν και η α�ορρόφηση α�ό την 

Εθνική τρά�εζα της ΕΤΕΒΑ και της θυγατρικής της στη Γαλλία, η ο�οία συνεχίζει 

να λειτουργεί µε τη µορφή υ�οκαταστήµατος, και η εξαγορά του δικτύου και των 

Πίνακας 18 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩ 

 1998 1999 2000 2001 

Ελλάδα     

Εξαγορές και συγχωνεύσεις (Σύνολο) 7 4  3 

Μεταξύ τρα�εζών του δηµοσίου 1    

Τρα�εζών του δηµοσίου α�ό ιδιωτικές 

ελληνικές τρά�εζες 

3 1  1 

Ιδιωτικών ελληνικών τρα�εζών α�ό ιδιωτικές 3 2  2 

∆ικτύου καταστηµάτων ξένων τρα�εζών α�ό 

ιδιωτικές ελληνικές τρά�εζες 

 1   

Ζώνη του ευρώ     

Εξαγορές και συγχωνεύσεις (Σύνολο) 20 28 8  

Στην ίδια χώρα 7 9 3  

Με ιδρύµατα άλλης χώρας της ζώνης του ευρώ 1 4 0  

Με ιδρύµατα χώρας εκτός της ζώνης του ευρώ. 12 15 5  

Τα στοιχεία για το 2000 αφορούν µόνο την �ερίοδο Ιαν-Α�ριλ. Για το 2001 δεν 

υ�άρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση 2001 
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εργασιών λιανικής τρα�εζικής στην Ελλάδα της ABN-AMRO α�ό την τρά�εζα 

ASPIS. Ε�ίσης, η α�όκτηση α�ό το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ειδικής 

συµµετοχής ύψους 17,2% στο µετοχικό κεφάλαιο της τρά�εζας Αττικής 

εντάσσεται στο �λαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για την µετεξέλιξη του 

Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε εµ�ορική τρά�εζα.  

Το 2003, η σηµαντικότερη εξέλιξη ήταν η �ρόκριση ως στρατηγικού 

εταίρου της Γενικής τρά�εζας Ελλάδος της τρά�εζας Société Générale, η ο�οία 

ε�ιδίωκε στη συνέχεια να α�οκτήσει και την �λειοψηφία των µετοχών της 

Γενικής τρά�εζας.  

Η ε�όµενη χρονιά, το 2004, χαρακτηρίζεται α�ό την �εραιτέρω ενο�οίηση 

των χρηµατο�ιστωτικών αγορών, τις συνεχιζόµενες, αν και µε βραδύτερο ρυθµό, 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη διεύρυνση  του φάσµατος των �ροσφερόµενων 

υ�ηρεσιών, τη διεθνο�οίηση των εργασιών και τη στροφή �ρος τη λιανική 

τρα�εζική.  

To 2005 η µεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή �ου �ραγµατο�οιήθηκε ήταν η 

εξαγορά ύψους €330 εκατοµµυρίων α�ό τη �ορτογαλική Millennium BCP του 

υ�όλοι�ου �οσοστού (50%) της Novabank. Μετά τη συναλλαγή, η Millenium 

BCP κατέχει το100% της Novabank και είναι η δεύτερη ξένη τρά�εζα, µετά τη 

Société Générale, η ο�οία έχει �ροσφάτως α�οκτήσει τον έλεγχο ελληνικής 

τρά�εζας. 

 Η δεύτερη σε αξία συναλλαγή στον τρα�εζικό τοµέα για το ίδιο έτος ήταν 

η εξαγορά του 97% της Jubanka στη Σερβία α�ό την Alpha Bank τον Ιανουάριο 

του 2005. Η συγκεκριµένη συναλλαγή σηµατοδότησε ακόµη µια χρονιά µε 

έντονη κινητικότητα των ελληνικών τρα�εζών στη νοτιοανατολική Ευρώ�η, οι 

ο�οίες συνεχίζουν την εδραίωση τους στην �εριοχή.  

 Όσον αφορά στις µεσαίου µεγέθους τρά�εζες, �αρατηρήθηκε 

κινητικότητα �ρος την συγκέντρωση των µικρών και µεσαίων τρα�εζών, µε την 

εξαγορά του 10% της Εγνατίας Τρά�εζας α�ό την Marfin Financial Group τον 

Σε�τέµβριο του 2005. Στους �ρώτους µήνες του 2006 �ραγµατο�οιήθηκε η 
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αύξηση του �οσοστού συµµετοχής της Marfin Financial Group στην Εγνατία 

µεταξύ 34% έως 49%  και ε�ίσης η στρατηγική συµµετοχή της στην Λαϊκή 

Τρά�εζα της Κύ�ρου. Η συγχώνευση των ελληνικών δραστηριοτήτων αυτών των 

�ιστωτικών ιδρυµάτων αναµένεται το 2006/2007 (Pricewaterhousecoopers, 

έρευνα Μάρτιος 2006). Προς το �αρόν έχουν �ροβεί σε α�λή συνεργασία. 

 

 

4.3. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 

Πολλές α�ό τις ελληνικές τρά�εζες δραστηριο�οιούνται σε  χώρες του 

εξωτερικού ενισχύοντας κατ΄ αυτόν τον τρό�ο την ανα�τυξιακή τους δυναµική. 

Ειδικότερα, η ταχεία ε�έκταση αυτών στις χώρες της ΝΑ Ευρώ�ης, η ο�οία έχει 

ξεκινήσει α�ό τα �ροηγούµενα έτη, ενθαρρύνεται �λέον α�ό τις ευνοϊκές 

ανα�τυξιακές �ροο�τικές των οικονοµιών, και ιδίως του χρηµατο�ιστωτικού 

τοµέα των χωρών αυτών. Εξάλλου, η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών 

των χωρών αυτών, η �ροο�τική της µελλοντικής ένταξής τους στην Ε.Ε. και η 

συντελούµενη εξυγίανση των τρα�εζικών τους συστηµάτων έχουν �εριορίσει σε 

σχέση µε το �αρελθόν τους κινδύνους �ου συνε�άγεται η ε�έκταση των 

ελληνικών τρα�εζών στην �εριοχή.  

Η ε�έκταση αυτή είχε ως α�οτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση των 

συνολικών τελικών χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των ελληνικών εµ�ορικών 

τρα�εζών �ρος τις χώρες της ΝΑ Ευρώ�ης, τα ο�οία στο τέλος του 2005 

ανέρχονταν στο 58,4% των ιδίων κεφαλαίων και στο 4,8% του ενεργητικού τους 

και α�οτελούσαν  το 25% των τελικών χρηµατοδοτικών τους ανοιγµάτων �ρος 

το εξωτερικό (Τρά�εζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το 2005).Ακριβώς, 

λόγω αυτής της αύξησης των ανοιγµάτων των ελληνικών τρα�εζών �ρος τις 

χώρες αυτές, �ρέ�ει να α�οτελούν αντικείµενο συστηµατικής και εξειδικευµένης 

�αρακολούθησης και ελέγχου, ιδίως σε ε�ί�εδο τρα�εζικού οµίλου.  
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Πάντως, οι �ροσ�άθειες για ανοίγµατα των ελληνικών τρα�εζών είχαν 

αρχίσει ήδη α�ό �ροηγούµενα έτη (�ίνακα 19). Εντονότερα ίσως α�ό το 2001, 

ο�ότε έγινε και η ένταξη της Ελλάδος στην ευρωζώνη.  

Πίνακας 19 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1990-2002 

∆ραστηριοHοίηση ελληνικών τραHεζών µέσω:  

Έτη Θυγατρικών ΥHοκαταστηµάτων 

1990-1995 2 2 

1996 6 4 

1997 6 6 

1998 7 6 

1999 9 6 

2000 15 7 

2001 16 8 

2002 18 10 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2002, 

 

 

Έτσι, στο τέλος αυτού του έτους (2001) υ�ήρχε σε λειτουργία ένα δίκτυο 

α�ό θυγατρικές, υ�οκαταστήµατα και γραφεία αντι�ροσω�είας, ο συνολικός 

αριθµός των ο�οίων ανερχόταν σε 26 (�ίνακας 20). Α�ό αυτές τις µονάδες 9 

λειτουργούσαν στην Αλβανία, (2 θυγατρικές και 7 υ�οκαταστήµατα), 8 στη 

Βουλγαρία (2 θυγατρικές, 5 υ�οκαταστήµατα και 1 γραφείο αντι�ροσω�είας), 5 

στη Ρουµανία (4 θυγατρικές και 1 υ�οκατάστηµα), 2 θυγατρικές στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και α�ό ένα γραφείο 

αντι�ροσω�είας στην Ο.∆. της Γιουγκοσλαβίας και την Τουρκία. 
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Πίνακας 20 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20011 

 Βουλγαρία Ρουµανία Αλβανία Ο.∆. 

Γιουγκ. 

ΠΓ∆Μ Τουρκία Σύνολο 

χωρών 

Υ�οκαταστήµατα 92 1 7 13   18 

Θυγατρικές 2 4 2 1 2  10 

Γραφεία 

αντι�ροσω�είας 

1     1 3 

Σύνολο 12 5 9 2 2 1 31 

Σύνολο 

(σε λειτουργία) 

8 5 9 1 2 1 26 

1: Έως το τέλος Σε�τεµβρίου 2001 

2: Περιλαµβάνονται και 4 υ�οκαταστήµατα για τα ο�οία είχε δοθεί έγκριση α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος, αλλά 

δεν είχε αρχίσει η λειτουργία τους 

3: Είχε δοθεί έγκριση α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος, αλλά δεν είχε αρχίσει η λειτουργία του.  

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2001. 

 

 

Κατά το 2002 συνεχίστηκαν οι �ροσ�άθειες των ελληνικών �ιστωτικών 

ιδρυµάτων για εδραίωση και ε�έκταση της �αρουσίας τους διεθνώς και ιδίως στις 

χώρες των Βαλκανίων, λόγω της σταθερο�οίησης και της ενίσχυσης της 

εµ�ιστοσύνης �ρος το �ολιτικό και θεσµικό �λαίσιο �ου διαµορφώθηκε, αλλά 

και ενόψει της τότε ευρω�αϊκής �ροο�τικής �ολλών α�ό τις χώρες αυτές 

(�ίνακας 21).  
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Πίνακας  21 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (31.12.2002) 

α/α Χώρα Όµιλοι 
ελληνικών 
τρα�εζων 

Μορφή 
εγκατάστασης 

Αριθµός 
υ�ηρ/κών 
µονάδων 

Προσω�ικό 

1 Αλβανία 2 Θυγατρική τρά�εζα 9 156 

  2 Υ�οκατάστηµα 9 103 

2. Αρµενία 1 Θυγατρική τρά�εζα 1 31 

3. Βουλγαρία 3 Θυγατρική τρά�εζα 267 3.670 

  3 Υ�οκατάστηµα 5 112 

4. Γεωργία 1 Θυγατρική τρά�εζα 1 26 

5. Κύ�ρος 3 Θυγατρική τρά�εζα 63 980 

  2 Υ�οκατάστηµα 2 10 

6. ΠΓ∆Μ 2 Θυγατρική τρά�εζα 104 1.572 

7. Ρουµανία 5 Θυγατρική τρά�εζα 147 4.127 

  1 Υ�οκατάστηµα 1 39 

8. Γιουγκ/βία 
Σερβία- 
Μαυροβ. 

2 Υ�οκατάστηµα 5 20 

9. Τουρκία 1 Θυγατρική τρά�εζα 2 30 

  1 Υ�οκατάστηµα 1  

 Σύνολο   617 10.876 

Πηγή: Τρά�εζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2002. 

 

Ε�οµένως, τη χρονιά αυτή οι ελληνικές τρά�εζες δραστηριο�οιούνται 

στην ευρύτερη �εριοχή µέσω 18 θυγατρικών, και 10 υ�οκαταστηµάτων, �ου 

διαχωρίζονται συνολικά σε 617 υ�ηρεσιακές µονάδες µε 10.876 υ�αλλήλους.  

Το 2003, εντάθηκε η �εραιτέρω διείσδυση των ελληνικών τρα�εζών στο 

εξωτερικό, σε αγορές ό�ου είχαν ήδη �αρουσία και �άλι µε έµφαση στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώ�ης, στις ο�οίες υ�ήρχαν ιδιαίτερα �εριθώρια 

ανά�τυξης των εργασιών τους, καθώς �αράλληλα µε τις ευνοϊκές συνθήκες του 

ανταγωνισµού, βελτιώθηκαν και τα µακροοικονοµικά µεγέθη των χωρών αυτών.  
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Αυτή η ε�έκταση των ελληνικών τρα�εζών στις βαλκανικές χώρες, �ου 

έχει ήδη δροµολογηθεί α�ό �ροηγούµενα έτη, είναι εξάλλου συνε�ής µε τη 

γενικότερη τάση των τρα�εζών στην Ευρώ�η να θεωρούν ως κύρια αγορά τους 

όχι µόνο τη χώρα ό�ου εδρεύουν, αλλά έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ο 

ο�οίος συχνά �εριλαµβάνει όµορες χώρες. Ταυτοχρόνως, η ε�έκταση αυτή 

συµβάλλει στην �εραιτέρω ανά�τυξη των διµερών σχέσεων µεταξύ της Ελλάδος 

και των χωρών αυτών. Έτσι, όσον αφορά στη στρατηγική των ελληνικών 

τρα�εζών στην εν λόγω �εριοχή, �αρατηρείται συν το χρόνο τάση αύξησης των 

καταστηµάτων στις χώρες ό�ου οι εν λόγω τρά�εζες έχουν ιδρύσει θυγατρικές ή 

υ�οκαταστήµατα.  

Αυτό φαίνεται εξάλλου και στην οικονοµική ανά�τυξη των ε�όµενων 

ετών. Το 2004 αυξήθηκε  �εραιτέρω ο αριθµός των �ιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ το 

2005 συνολικά τα �ιστωτικά ιδρύµατα �ου λειτουργούσαν στα Βαλκάνια ήταν 71  

ενώ συνολικά σε χώρες του εξωτερικού 83 (Πίνακας 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώνεται ότι εκτός των Βαλκανίων χωρών ο όγκος των συναλλαγών 

των υ�οκαταστηµάτων και των θυγατρικών τρα�εζών των ελληνικών 

Πίνακας  22 

∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (31.12.2005) 

 Υ�οκαταστήµατα Προσω�ικό 

1. Αίγυ�τος 1 36 

2. Αλβανία 15 172 

3. Βουλγαρία 31 306 

4. Γερµανία 1 12 

5. Κύ�ρος 1 1 

6. Μ. Βρετανία 6 100 

7. Σερβία 25 356 

Σύνολο 83 983 

Πηγή: Ένωση  Ελληνικών Τρα�εζών 
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�ιστωτικών ιδρυµάτων δεν µ�ορεί να θεωρηθεί σηµαντικός, τόσο σε σχέση µε το 

µέγεθος των συγκεκριµένων ελληνικών τρα�εζών όσο και σε σχέση µε το µέγεθος 

των το�ικών αγορών. Με την έννοια αυτή, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στις 

οικονοµίες των χωρών υ�οδοχής ή στις συγκεκριµένες τρα�εζικές µονάδες του 

εξωτερικού δεν θα έχουν ουσιαστική ή αρνητική ε�ίδραση στα ελληνικά 

�ιστωτικά ιδρύµατα σε ενο�οιηµένη ή µη βάση.  

 

 

 

4.4. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Αν και η φρενίτιδα των εξαγορών και συγχωνεύσεων �ου �αρατηρήθηκε 

στη δεκαετία του 1990 έχει ανακο�εί, η τάση για συγκέντρωση και ε�έκταση 

εξακολουθεί να υ�άρχει µε διαφορο�οιηµένα όµως χαρακτηριστικά. 

Περιορίζονται οι κινήσεις στην εγχώρια αγορά και αυξάνονται ιδιαίτερα στον 

ευρω�αϊκό χώρο οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Α�ό την ά�οψη 

αυτή είναι ενδιαφέρουσες οι �αρακάτω ε�ισηµάνσεις: 

 

◙ Την �ερίοδο 2000 – 2004, ε�ενδύθηκαν α�ό µεγάλες ευρω�αϊκές τρά�εζες �άνω 

α�ό 300 δισεκατοµµύρια ευρώ για εξαγορές τρα�εζών. Η αύξηση των οργανικών 

τους εσόδων α�ό εξαγορές και συγχωνεύσεις κυµάνθηκε γύρω στο 7% ετησίως. 

Αναλυτικότερα, η α�όδοση των κεφαλαίων για ε�ενδύσεις στους τοµείς της 

λιανικής τρα�εζικής και των αναδυοµένων αγορών ανέρχεται �ερί�ου στο 10% 

και στην ε�ενδυτική τρα�εζική στο 3% (Νανό�ουλος, ∆ελτίο ΕΕΤ τεύχ 42, Ιούλ. – 

Σε�τ. 2005). Οι εγχώριες εξαγορές φαίνεται να είχαν µεγαλύτερη α�όδοση α�ό 

τις διασυνοριακές. 

◙ Οι τρά�εζες δεν φαίνεται να έχουν σηµειώσει �ρόοδο στον τοµέα του 

διασυνοριακού δανεισµού σε κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Το γεγονός αυτό 
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ευνοεί τις διασυνοριακές εξαγορές. Ήδη, οι 25 µεγαλύτερες ευρω�αϊκές τρά�εζες 

έχουν ήδη ε�εκταθεί �έραν των εθνικών συνόρων. Εκτιµάται ότι τα ε�όµενα 

χρόνια έως και το 2010 θα υ�άρξει µια σαφής στροφή υ�έρ των διασυνοριακών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

◙ Σε ορισµένες �ερι�τώσεις, οι ε�ο�τικές αρχές αντιτάχθηκαν σε εγχώριες 

συµφωνίες µεγάλου µεγέθους. Για το λόγο αυτό η �εραιτέρω υ�ερσυγκέντρωση 

σε εθνικό ε�ί�εδο δεν θεωρείται �ιθανή. Μάλλον, στο ε�ί�εδο αυτό θα 

συνεχισθούν µόνο οι εξαγορές µικρού ή µεσαίου µεγέθους τρα�εζών α�ό 

µεγαλύτερες τρά�εζες. 

◙ Οι διασυνοριακές εξαγορές αντιµετώ�ιζαν µέχρι τώρα τη δυσκολία ότι έ�ρε�ε 

να αντιστοιχούν σε 5% µε 10% του κόστους της εξαγοραζόµενης τρά�εζας. Όµως, 

η εµ�ειρία έδειξε ότι είναι δυνατόν να ε�ιτευχθούν �ερικο�ές κόστους µέχρι 

20%. 

◙ Σε ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε, οι εθνικές αρχές ευνοούσαν τη δηµιουργία 

�ανίσχυρων εθνικών τρα�εζικών συγκροτηµάτων. Όµως, η τάση αυτή αρχίζει 

και εξασθενεί µε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηµατο�ιστωτικών 

υ�ηρεσιών της Ε.Ε. Οι διαφορές στην εταιρική κουλτούρα, σαν το κυριότερο 

εµ�όδιο των εξαγορών και α�ορροφήσεων, υ�οχωρούν µετά τη σταδιακή 

ενο�οίηση του χρηµατο�ιστωτικού χώρου. 

◙ Στην Ε.Ε οι µεγαλύτεροι τρα�εζικοί οργανισµοί έχουν �λεόνασµα ρευστότητας 

�ου υ�ολογίζεται σε 150 µε 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η δια�ίστωση αυτή ευνοεί 

τη διοχέτευση αυτού του �λεονάσµατος σε διασυνοριακές ε�εκτάσεις. Οι 

δυσκολίες �ου υ�ήρχαν άρχισαν να �εριορίζονται αφού �αρατηρείται µια 

βιοµηχανο�οίηση της βάσης �αραγωγής και των συστηµάτων �ληροφορικής. 

◙ Μεγάλο ενδιαφέρον α�οκτούν οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Ευρώ�η: α) οι 

εκτός Ε.Ε τρά�εζες, µε εξαίρεση τη Citibank, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται να 

ε�εκταθούν στην �εριοχή, �εριορίζονται σε εγχώριες ε�εκτάσεις ή σε άλλες 

�εριοχές ό�ως στη Λατινική Αµερική, β) στην �εριοχή �ρωταγωνιστούν οι 

µεγάλες ελληνικές τρά�εζες και αναµένεται µία �εραιτέρω ε�έκταση αυτών στο 
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άµεσο µέλλον. Όµως, οι υψηλοί ρυθµοί ανά�τυξης των χωρών της 

νοτιοανατολικής Ευρώ�ης µαζί µε την �ροϊούσα σύγκλιση και τον 

εκσυγχρονισµό των οικονοµιών τους οδηγούν στην εκτίµηση ότι το τίµηµα των 

εξαγορών θα γίνεται όλο και �ιο υψηλότερο στο µέλλον. 

 

 

4.5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ- ΑΠΕΙΛΕΣ 

 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις α�οτελούν ουσιαστικά ένα σηµαντικό 

εργαλείο �ου συµβάλλουν στην ανά�τυξη και ισχυρο�οίηση της θέσης των 

τρα�εζών. Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε δηµοσιευµένη έρευνα της  Deloitte 

Αγγλίας, οι ευρω�αϊκές εξαγορές και συγχωνεύσεις, �ου έχουν εξελιχθεί µε 

ταχύτατους ρυθµούς στην χρηµατοοικονοµική αγορά τα τελευταία δύο χρόνια, 

θα συνεχιστούν, και τελικώς η τάση αυτή θα οδηγήσει στην ε�ικράτηση ενός 

�ολύ µικρού αριθµού τρα�εζών σε �ανευρω�αϊκό ε�ί�εδο. Πιο συγκεκριµένα, 

και �άλι σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, 700 τρά�εζες �ροβλέ�εται �ως θα 

εξαγοραστούν µέσα στα ε�όµενα 4 χρόνια (www.deloitte.com/gfsi), λόγω του 

ότι η τρέχουσα ευρω�αϊκή τάση συγχωνεύσεων των λιανικών τρα�εζών µιµείται 

την αντίστοιχη αµερικανική δραστηριότητα της �ροηγούµενης �ενταετίας, ενώ 

ταυτοχρόνως �ρόθεση της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής είναι να καταργήσει τα 

εµ�όδια. Μέχρι το 2010, θα υ�άρχουν τρά�εζες �ου θα �ροσφέρουν �ραγµατικά 

�ανευρω�αϊκές χρηµατοοικονοµικές υ�ηρεσίες και �ροϊόντα. 

Οι �ελάτες �ροβλέ�εται ότι θα µ�ορούν να α�ολαύσουν ευνοϊκότερη 

τιµολόγηση και �ερισσότερες ε�ιλογές µέσω των �αραδοσιακών καθώς ε�ίσης 

και των διαδικτυακών (on-line) καναλιών. Η συνεχής αναζήτηση για 

λειτουργική α�οδοτικότητα θα αναγκάσει τις τρά�εζες να εξετάσουν καινοτόµες 

δραστηριότητες στο εξωτερικό καθώς και νέες υ�ηρεσίες εξυ�ηρέτησης �ελατών, 

ό�ως η λειτουργία τις Κυριακές και οι εκτός �όλης �ροσφορές.   
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 Περαιτέρω, η συγκέντρωση στην ελληνική τρα�εζική αγορά �ου έχει 

αρχίσει εδώ και δέκα χρόνια, θα �ρέ�ει να αναµένεται �ερισσότερο ενισχυµένη, 

όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και µε α�ορρόφηση τρα�εζών στα Βαλκάνια, �ου 

είναι και ο φυσικός χώρος εξά�λωσης και µεγέθυνσης των ελληνικών τρα�εζικών 

οµίλων.  

 

Τα κυριότερα συµHεράσµατα εHοµένως Hου HροκύHτουν είναι:  

 

• Είµαστε εν µέσω µεγάλων και δραστικών διασυνοριακών τρα�εζικών 

εξελίξεων µε σηµαντικές αλλαγές να �ραγµατο�οιούνται στο χώρο των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς µεγάλες συµφωνίες λαµβάνουν χώρα.  

 

• Ένας α�ό τους κυριότερους �αράγοντες αυτής της δραστηριότητας είναι η 

άρση τόσο των �ολιτικών όσο και των �ολιτιστικών εµ�οδίων στην ευρω�αϊκή 

τρα�εζική αγορά. Αξιοσηµείωτες είναι όχι µόνο οι µεγάλες εξαγορές 

Βρετανικών, Ιταλικών και Γερµανικών τρα�εζών α�ό µη εγχώριους αγοραστές, 

αλλά και το έντονο ενδιαφέρον �ου δείχνουν οι καταναλωτές να 

συνεργαστούν µε «ξένες» τρά�εζες. Η �ίστη των καταναλωτών σε εθνικά 

�ροϊόντα φθίνει σηµαντικά σε σχέση µε την αυξανόµενη ε�ιθυµία τους για �ιο 

ανταγωνιστικές τρα�εζικές υ�ηρεσίες.  

 

• Τα τρα�εζικά στελέχη οδηγούνται σε διασυνοριακές δια�ραγµατεύσεις 

�ροκειµένου να διεκδικήσουν διψήφιο ρυθµό ανά�τυξης – γεγονός το ο�οίο 

α�οδεικνύεται ανέφικτο µέσω της οργανικής τους ανά�τυξης. 

 

• Οι διοικήσεις των τρα�εζών �ρέ�ει να εργαστούν µε εξαιρετική �ροσοχή ώστε 

να εξασφαλίσουν την έγκριση των θεσµικών ε�ενδυτών τους �ριν καν ακόµα 

ξεκινήσει η διαδικασία εισόδου τους στην αγορά των εξαγορών.  



                                                                                                                                                105 

 

• Εξετάζοντας �ροσεκτικά την εµ�ειρία α�ό την αµερικάνικη τρα�εζική αγορά, 

ό�ως έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία, είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε 

έναν ευρύ χάρτη �ου θα α�εικονίζει τη µελλοντική µορφή και ρυθµό των 

ευρω�αϊκών τρα�εζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αυτή η εµ�ειρία µας 

οδηγεί στην �ρόβλεψη ότι �ερί�ου 700 τρά�εζες θα εξαγοραστούν σε όλη την 

Ευρώ�η µέσα στα ε�όµενα 4 χρόνια, ενώ �αράλληλα θα συγκροτηθούν 

�ραγµατικά �ανευρω�αϊκοί τρα�εζικοί οργανισµοί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

5.1. ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Ο Κώδικας Τρα�εζικής ∆εοντολογίας α�οτελεί �ροϊόν διατρα�εζικής 

συνεργασίας υ�ό την αιγίδα της Ένωσης Ελληνικών Τρα�εζών, η ο�οία είχε 

την �ρωτοβουλία και το συντονισµό της εκ�όνησής του. 

Η �ροοδευτική α�ελευθέρωση του ελληνικού χρηµατο�ιστωτικού 

συστήµατος α�ό διοικητικές ρυθµίσεις υ�αγόρευσε την ανάγκη καταγραφής 

κανόνων δεοντολογίας, οι ο�οίοι διέ�ουν τις σχέσεις των τρα�εζών µε την 

�ελατεία τους καθώς και µεταξύ τους και έναντι τρίτων.  

 Με τη θέσ�ιση των κανόνων δεοντολογίας ε�ιδιώκεται ο καθορισµός 

των �ροτύ�ων καλής τρα�εζικής �ρακτικής, ό�ως αυτά διαµορφώνονται α�ό 

τα συναλλακτικά ήθη, το εθιµικό δίκαιο και τις διεθνώς �αραδεγµένες αρχές 

δεοντολογίας, στα �λαίσια των κοινοτικών ρυθµίσεων, νοµοθετικών 

διατάξεων και α�οφάσεων των ε�ο�τικών αρχών, και εκ �αραλλήλου µε τους 

εκάστοτε  ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας στον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό 

τοµέα.  

 Σκο�ός του κώδικα είναι η κωδικο�οίηση του �λαισίου των 

ακολουθητέων αρχών και διαδικασιών κατά την �αροχή των τρα�εζικών 

υ�ηρεσιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας κατά τις συναλλαγές 

και κυρίως, η εδραίωση �νεύµατος αµοιβαίας εµ�ιστοσύνης στις σχέσεις των 

τρα�εζών µεταξύ τους, καθώς και µε τους συναλλασσόµενους καταναλωτές.  

 Οι κανόνες αυτοί ευνοούν και �ροωθούν την ανά�τυξη υγιούς 

ανταγωνισµού µεταξύ των �ιστωτικών ιδρυµάτων και τη λειτουργία των 

δυνάµεων της αγοράς, ώστε να ε�ιτυγχάνεται η βελτίωση της �οιότητας των 

�αρεχόµενων υ�ηρεσιών και �ροϊόντων �ρος όφελος των �ελατών. 

  Ε�ι�λέον, κάθε τρά�εζα οφείλει , σύµφωνα εξάλλου και µε το άρθρο 

24 του Κώδικα, να ενηµερώσει το �ροσω�ικό της σχετικά µε το �εριεχόµενο 

του Κώδικα Τρα�εζικής ∆εοντολογίας και να θεσ�ίσει τα κατ΄ αυτήν 
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�ρόσφορα µέτρα και τις διαδικασίες για την τήρηση των διατάξεων του 

(Κώδικας Τρα�εζικής ∆εοντολογίας, Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών).  

 

 
 
5.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 Ο Κώδικας Τρα�εζικής ∆εοντολογίας �ροτάσσει αρχικά ένα µέρος 

ορισµών (της τρά�εζας, του συναλλασσοµένου, της κατάθεσης, της 

�ιστοδότησης, της ε�ενδυτικής υ�ηρεσίας, των �ρωτογενών και �αραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών �ροϊόντων, των καρτών, της τρα�εζικής διαφήµισης) 

και στη συνέχεια �εριλαµβάνει 100 άρθρα, τα ο�οία διαχωρισµένα σε �έντε 

κεφάλαια, συµ�εριλαµβάνουν διατάξεις �ου �ροβλέ�ουν: 

� υ�οχρεώσεις των τρα�εζών για ενηµέρωση των �ελατών τους, τήρηση 

του ε�αγγελµατικού και τρα�εζικού α�ορρήτου, συλλογή κατεξοχήν 

οικονοµικής φύσεως �ληροφοριών, τρό�ο �ροβολής των τρα�εζικών 

υ�ηρεσιών (διαφήµιση) και τήρησης του κώδικα, α�οφυγή ύ�ο�των 

συναλλαγών, εξυ�ηρέτηση �ελατών και εξέταση �αρα�όνων τους 

� υ�οχρεώσεις των τρα�εζών σε �ερι�τώσεις καταθέσεων, 

�ιστοδοτήσεων, εισαγωγών-εξαγωγών, µεταφοράς κεφαλαίων και 

�αροχής ε�ενδυτικών υ�ηρεσιών 

� τα δικαιώµατα και τις υ�οχρεώσεις των µερών στην τρα�εζική εργασία 

«συναλλαγές µε κάρτες» 

� κανόνες διατρα�εζικής συνεργασίας και συνεργασίας µε άλλες 

συναφείς χρηµατοοικονοµικές ε�ιχειρήσεις και οργανισµούς 

� κανόνες στις σχέσεις τρα�εζών και �ρακτόρων τους, σε �ερι�τώσεις 

εργασιών �ου αναφέρονται χαρακτηριστικά µε τον τίτλο «�ροώθηση 

των τρα�εζικών �ροϊόντων α�ό τρίτους».  
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5.3. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
 
 
 Ουσιαστικής σηµασίας και σ�ουδαιότητας θέση έχει µέσα στον κώδικα 

τρα�εζικής δεοντολογίας το τρα�εζικό α�όρρητο.  

 Ως τρα�εζικό α�όρρητο νοείται η υ�οχρέωση του �ιστωτικού 

ιδρύµατος να µην �αρέχει σε τρίτους �ληροφορίες για τις οικονοµικές σχέσεις 

ή άλλα γεγονότα του �ελάτη τα ο�οία ο �ελάτης εµ�ιστεύτηκε σ΄ αυτό ή των 

ο�οίων το �ιστωτικό ίδρυµα έλαβε γνώση κατά την άσκηση της 

ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας (Κουτσούκης, 1994). Ε�ίσης, ως 

τρα�εζικό α�όρρητο, θα µ�ορούσαµε να δεχτούµε ε�ι�λέον ότι είναι, και το 

δικαίωµα του �ιστωτικού ιδρύµατος να αρνηθεί σε τρίτους την �αροχή 

�ληροφοριών για τις οικονοµικές σχέσεις του �ελάτη. Οφείλουν ε�οµένως να 

ε�ιδεικνύουν άκρα διακριτικότητα και εχεµύθεια κατά τη χρήση 

�ληροφοριών �ου �εριέρχονται σε γνώση τους (�ριν, κατά τη διάρκεια ή µετά 

τη λήξη της συµβατικής σχέσης) και να λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο 

εκ�λήρωσης της υ�οχρέωσής τους αυτής.  

 
 
Υ�όχρεα �ρόσω�α για την τήρηση του α�ορρήτου 

 

 Ε�ειδή τα �ιστωτικά ιδρύµατα ε�ιτρέ�εται να συσταθούν και να 

λειτουργήσουν στη χώρα µας µόνο υ�ό τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας και 

του αµιγούς �ιστωτικού συνεταιρισµού , υ�όχρεο για την τήρηση είναι το 

νοµικό �ρόσω�ο, συνε�ώς υ�όχρεο είναι κάθε όργανο �ου το εκφράζει και το 

αντι�ροσω�εύει. ∆ηλαδή, το διοικητικό συµβούλιο (�ρόεδρος και τα µέλη 

του), �ρόσω�α µη µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ό�ως διευθυντές στους 

ο�οίους έχουν ανατεθεί �ράξεις διαχείρισης και εκ�ροσώ�ευσης, οι 

υ�άλληλοι του �ιστωτικού ιδρύµατος, οι δικηγόροι αυτού καθώς και τυχόν 

άλλα βοηθητικά �ρόσω�α, ό�ως ελεγκτικές εταιρείες,  
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∆ιάρκεια του τρα�εζικού α�ορρήτου 

 

 Όσον αφορά στην διάρκεια της υ�οχρέωσης εχεµύθειας, δεν 

�ροκύ�τει κάτι εκ του νόµου αλλά την α�άντηση δίνουν η ε�ιστήµη και η 

νοµολογία.  

 

Παραβίαση του τρα�εζικού α�ορρήτου 

 
 Παραβίαση του τρα�εζικού α�ορρήτου συντελείται όταν �αρέχονται 

�ληροφορίες �ου αφορούν κά�οιον �ελάτη σε ο�οιονδή�οτε τρίτο. Αυτό 

µ�ορεί να γίνει µε διαφόρους τρό�ους. Ο τρα�εζικός υ�άλληλος δίνει σε 

κά�οιον τρίτο τα βιβλία του �ιστωτικού ιδρύµατος για να τα δει, στα ο�οία 

όµως υ�άρχουν εγγραφές �ου αφορούν κά�οιον �ελάτη, ή διεξάγει µια 

τηλεφωνική ε�ικοινωνία µε τον �ελάτη ενώ�ιον τρίτου, ή ε�ιτρέ�ει σε 

κά�οιον τρίτο να δει την οθόνη του ηλεκτρονικού υ�ολογιστή και να λάβει 

γνώση ο�οιονδή�οτε στοιχείων τον ενδιαφέρουν.  

 
Συνέ�ειες �αραβιάσεως τρα�εζικού α�ορρήτου 
 
 Ο φορέας του α�ορρήτου, δηλαδή οι �ελάτες του �ιστωτικού 

ιδρύµατος, σε �ερί�τωση �ου α�οκαλυφθούν τα µυστικά τους, λόγω µη 

σωστής εκ�λήρωσης των υ�οχρεώσεων της τρα�έζης, έχει δικαίωµα να 

ζητήσει α�οζηµίωση , είτε α�ό την τρά�εζα είτε α�ό το τυχόν υ�αίτιο 

αντι�ροσω�ευτικό της όργανο. Ακόµη και στην �ερί�τωση �ου �ροσβληθεί η 

�ροσω�ικότητα του λόγω α�οκάλυψης των ιδιωτικών του υ�οθέσεων, έχει το 

ίδιο δικαίωµα. 
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5.4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

 

Εξαιτίας της ανάγκης για �ρόσβαση σε ακριβή δεδοµένα οικονοµικής 

συµ�εριφοράς, �ρος όφελος του τρα�εζικού συστήµατος και των ίδιων των 

συναλλασσοµένων το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών τρα�εζών ίδρυσε την 

εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε. στην ο�οία και ανετέθη η ανά�τυξη και διαχείριση 

ενός Αρχείου ∆εδοµένων Οικονοµικής Συµ�εριφοράς. 

Η Τειρεσίας ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση 

�ληροφοριών οικονοµικής συµ�εριφοράς, για ε�ιχειρήσεις και ιδιώτες, µέσω 

�ληροφορικών συστηµάτων. Σκο�ός της είναι η �αροχή αντικειµενικής 

�ληροφόρησης στις τρά�εζες και σε λοι�ούς φορείς του χρηµατο�ιστωτικού 

συστήµατος, �ροκειµένου οι τελευταίοι να εκτιµήσουν αφενός τη 

φερεγγυότητα και αφετέρου την �ιστολη�τική ικανότητα των �ελατών τους. 

Με τον τρό�ο αυτό αφενός ε�ιτυγχάνεται καλύτερη και α�οτελεσµατικότερη 

�ροστασία των συναλλασσοµένων και αφετέρου εξασφαλίζεται η �ροστασία 

της εµ�ορικής �ίστης, η µείωση των ε�ισφαλειών, η κατα�ολέµηση της 

υ�ερχρέωσης των �ελατών και η µείωση του λειτουργικού κόστους των 

χρηµατο�ιστωτικών ιδρυµάτων, �ου συµβάλλει στη µείωση των ε�ιτοκίων.  

Ωστόσο τίθεται το ερώτηµα ως �ρος το κατά �όσο είναι νόµιµη η 

συλλογή των �ληροφοριών α�ό τις εταιρείες εµ�ορίας �ληροφοριών χωρίς 

συγκατάθεση του υ�οκειµένου. Κι όµως, η εξ ε�αγγέλµατος συλλογή 

�ληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του υ�οκειµένου είναι νόµιµη µε βάση 

την εξαίρεση του άρθρου 5 �αρ. 2 εδ. ε του Ν. 2472/1997 για δύο λόγους :  

1.  Ότι είναι α�ολύτως αναγκαία για την ικανο�οίηση του εννόµου 

συµφέροντος το ο�οίο ε�ιδιώκει ο υ�εύθυνος ε�εξεργασίας και ο 

τρίτος α�οδέκτης των δεδοµένων. Το συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον 

συνίσταται στην άσκηση του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας µε 

βάση �ληροφορίες �ου εξασφαλίζουν την εµ�ορική �ίστη, την 

αξιο�ιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών. Είναι εύλογο ότι χωρίς 

τη δυνατότητα �ρόσβασης σε ορθές και ε�ίκαιρες �ληροφορίες, οι 

ο�οίες αφορούν την �ιστολη�τική ικανότητα των συναλλασσόµενων η 



                                                                                                                                                111 

ικανο�οίηση του εν λόγω εννόµου συµφέροντος δυσχεραίνεται 

σηµαντικά.  

2.  Ότι το συγκεκριµένο έννοµο συµφέρον υ�ερέχει �ροφανώς των 

συµφερόντων του υ�οκειµένων �ου δεν θίγονται ουσιωδώς και �άντως 

η ικανο�οίησή τους δεν θίγει τις θεµελιώδεις ελευθερίες των 

υ�οκειµένων.  

 

Αρχές λειτουργίας 

 

 Η Τειρεσίας Α.Ε., �ροκειµένου να εξυ�ηρετήσει καλύτερα τους 

σκο�ούς της �ου συνίστανται κατά κύριο λόγο στην �ροστασία των 

συναλλασσοµένων �ολιτών και στην ορθή λειτουργία του τρα�εζικού και εν 

γένει χρηµατο�ιστωτικού συστήµατος και συναισθανόµενη το έργο δηµοσίου 

συµφέροντος �ου ε�ιτελεί, δραστηριο�οιείται και ενεργεί σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό Ε�εξεργασίας ∆εδοµένων (ΚΕ∆) βάσει �έντε αρχών, �ου είναι οι 

ακόλουθες: 

� Ε�εξεργασία �ληροφοριών �ου χαρακτηρίζονται α�ό υψηλό βαθµό 

αντικειµενικότητας. 

� ∆ιάθεση των �ληροφοριών χωρίς καµία ε�΄ αυτών κρίση ή 

χαρακτηρισµό, ώστε η αξιολόγηση τους να γίνεται α�οκλειστικά α�ό 

τους α�οδέκτες των �ληροφοριών αυτών. 

� Α�όλυτη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας των αρχείων και 

α�αρέγκλιτη εφαρµογή αυτών. 

� Εξασφάλιση του αδιάβλητου των αρχείων µε α�οτελεσµατικούς 

µηχανισµούς ασφαλείας.   

� Σεβασµός και �ροστασία των δικαιωµάτων των �ολιτών καθώς και 

�αροχή �ρος αυτούς κάθε δυνατής συνδροµής για την α�οτελεσµατική 

άσκησή τους. 

 Τέλος, η Τειρεσίας Α.Ε. εξασφαλίζει στους �ολίτες δύο βασικά 

δικαιώµατα, το δικαίωµα της �ρόσβασης και το δικαίωµα της αντίρρησης για 

τη συµ�λήρωση και διόρθωση των δεδοµένων �ου τους αφορούν και 
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καταχωρίζονται στα αρχεία της. Ειδικότερα, το δικαίωµα �ρόσβασης �αρέχει 

τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να �ληροφορηθούν το �εριεχόµενο 

των αρχείων �ου τους αφορά, ενώ το δικαίωµα αντίρρησης ε�ιτρέ�ει να 

�ροβούν σε διόρθωση ή συµ�λήρωση των δεδοµένων τους, εφόσον 

δια�ιστώσουν ενδεχοµένως ο�οιοδή�οτε λάθος ή κενό.  

 

Αρχεία δεδοµένων  

 

1. Αρχείο δεδοµένων οικονοµικής συµ�εριφοράς. 

 

 Η ίδρυση του αρχείου δεδοµένων οικονοµικής συµ�εριφοράς 

έγκειται στη συγκέντρωση �ληροφοριών µε σκο�ό την εκ µέρους των 

α�οδεκτών των δεδοµένων εκτίµησης της φερεγγυότητας των ιδιωτών και των 

ε�ιχειρήσεων. Οι �ληροφορίες του εν λόγω αρχείου κατατάσσονται σε 

κατηγορίες και αφορούν κυρίως σε ακάλυ�τες (σφραγισµένες) ε�ιταγές, 

α�λήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγµατικές, αιτήσεις �τωχεύσεων, 

κηρυχθείσες �τωχεύσεις, διαταγές �ληρωµής, �ρογράµµατα �λειστηριασµών, 

κατασχέσεις, υ�οθήκες και �ροσηµειώσεις υ�οθηκών, τρο�ές �ροσηµειώσεων 

σε υ�οθήκες, καταγγελίες συµβάσεων καρτών και καταναλωτικών δανείων 

και τέλος διοικητικές κυρώσεις κατά �αραβατών φορολογικών νόµων.  

 Βασικό στοιχείο για το χρόνο �αραµονής κάθε �ληροφορίας στο 

αρχείο α�οτελεί η βαρύτητα της �ληροφορίας �ροκειµένου να εκτιµηθεί η 

φερεγγυότητα των �ελατών, δηλαδή των ιδιωτών και των ε�ιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε α�όφαση της Αρχής Προστασίας Προσω�ικών ∆εδοµένων.  

 

 

2. Αρχείο δεδοµένων συγκέντρωσης κινδύνων. 

 

 Ο δικαιολογητικός λόγος ίδρυσης και λειτουργίας του αρχείου 

δεδοµένων συγκέντρωσης κινδύνων έγκειται στην εκ µέρους των α�οδεκτών 

των δεδοµένων εκτίµηση της �ιστολη�τικής ικανότητας των �ολιτών. Οι 
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�ληροφορίες �ου είναι συγκεντρωµένες στο αρχείο αυτό µ�ορεί να 

�ροέρχονται είτε α�ό τρά�εζες είτε α�ό τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. 

Αντικείµενο του αρχείου δεδοµένων συγκέντρωσης κινδύνων α�οτελούν 

�ληροφορίες σχετικές µε ενήµερες και σε καθυστέρηση οφειλές �ρος το 

τρα�εζικό σύστηµα α�ό χορηγήσεις καταναλωτικής �ίστης και κάρτες, ενώ ο 

χρόνος διατήρησης των �ληροφοριών ισούται µε το χρόνο διατήρησης των 

οφειλών.  

 

3. Αρχείο ταυτοτήτων και διαβατηρίων. 

 

 Εκτός α�ό τα δύο �ολύ σηµαντικά αρχεία �ου τηρούνται στην 

Τειρεσία Α.Ε., υ�άρχει και ένα τρίτο αρχείο ταυτοτήτων και διαβατηρίων.  

 Η τήρηση του αρχείου αυτού είναι ε�ικουρική  και συµβάλλει 

καταρχάς στην �ροστασία κάθε συναλλασσόµενου �ολίτη. Στο αρχείο 

ταυτοτήτων και διαβατηρίων καταχωρίζονται δηλώσεις �ολιτών αναφορικά 

µε �ερι�τώσεις κλο�ής ή α�ώλειας ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Συνε�ώς, 

κάθε ενδιαφερόµενος εκτός α�ό τη δήλωση της κλο�ής ή της α�ώλειας στις 

αρµόδιες αρχές, µ�ορεί να ενηµερώνει και την Τειρεσίας Α.Ε.. Η καταχώρηση 

στο αρχείο �ραγµατο�οιείται την ε�όµενη κιόλας εργάσιµη ηµέρα κατάθεσης 

στην Τειρεσίας Α.Ε. της αίτησης-δήλωσης του ενδιαφερόµενου.  

 

 Α�οδέκτες των δεδοµένων των αρχείων  

 

 Α�οδέκτες των ανωτέρω �εριγραφόµενων τριών αρχείων είναι 

τρά�εζες, εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εταιρείες �ρακτορείας ε�ιχειρηµατικών 

α�αιτήσεων, οργανισµοί του δηµοσίου, των ο�οίων είναι �ροφανές το 

έννοµο συµφέρον, και νοµικά �ρόσω�α �ου �αρέχουν �ίστη και ελέγχονται 

α�ό την Τρά�εζα της Ελλάδος ή α�ό άλλες κεντρικές τρά�εζες.  
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Πηγές δεδοµένων  

 

Όσον αφορά δε στις �ηγές άντλησης του αρχείου δεδοµένων 

οικονοµικής συµ�εριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, αυτές είναι: 

 

� Τα �ιστωτικά Ιδρύµατα  

Παρέχουν δεδοµένα �ου αφορούν σε ακάλυ�τες ε�ιταγές, α�λήρωτες 

συναλλαγµατικές και γραµµάτια, καταγγελίες συµβάσεων α�ό δάνεια 

Καταναλωτικά και Προσω�ικά, Πιστωτικές Κάρτες και γενικά �ιστοδοτήσεις 

διαφόρων µορφών. 

� Τα Ειρηνοδικεία 

Παρέχουν δεδοµένα �ου αφορούν σε εκδοθείσες διαταγές �ληρωµής και 

�ρογράµµατα �λειστηριασµών κινητών και ακινήτων. 

� Τα Πρωτοδικεία 

Εκδοθείσες διαταγές �ληρωµής και κηρυχθείσες ή εκδοθείσες �τωχεύσεις. 

� Τα Υ�οθηκοφυλακεία 

Υ�οθήκες και �ροσηµειώσεις υ�οθηκών ή τις τρο�ές των τελευταίων σε 

υ�οθήκες καθώς και τις κατασχέσεις. 

� Το Υ�ουργείο Οικονοµικών 

Παρέχει δεδοµένα ∆ιοικητικών Κυρώσεων κατά των �αραβατών των 

φορολογικών νόµων �ρος διασφάλιση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Κοινο�οιούνται καταρχήν στην Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών. 
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5.5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 
 Ο τρα�εζικός διαµεσολαβητής εξετάζει διαφορές αναφυόµενες α�ό 

την �αροχή τρα�εζικών υ�ηρεσιών α�οκλειστικά σε ιδιώτες για 

δραστηριότητές τους µη ε�αγγελµατικές. Έτσι, σε �ερί�τωση, �ου η διαφορά 

ή το �αρά�ονο αφορά στην ε�αγγελµατική δραστηριότητα του ιδιώτη ή αν η 

διαφορά αφορά στην τρά�εζα και νοµικό �ρόσω�ο, ο τρα�εζικός 

µεσολαβητής δεν µ�ορεί να �αρέµβει. Ε�ίσης, εξετάζει �αρά�ονα τα ο�οία, 

µεταξύ άλλων, δεν α�οτελούν αντικείµενο διαδικασιών ενώ�ιον των 

δικαστηρίων και δεν σχετίζονται µε τη γενική ε�ιχειρηµατική �ολιτική των 

τρα�εζών.  

 Σκο�ός του τρα�εζικού µεσολαβητή είναι να εξετάζει δίκαια, 

αµερόλη�τα και µε διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές αυτές των 

συναλλασσοµένων µε τις τρά�εζες και να ε�ιδιώκει τη φιλική διευθέτησή 

τους. Η ίδρυση του τρα�εζικού µεσολαβητή α�ό την Ένωση Ελληνικών 

Τρα�εζών χρονολογείται το 1998 (Φαρσαρώτας, 2006). Κατά τα τ΄ άλλα, η 

λειτουργία του καλύ�τεται α�ό τη Σύσταση υ�' αριθ. 98/257 της Ευρω�αϊκής 

Ε�ιτρο�ής, η ο�οία στο �λαίσιο της ενίσχυσης της εµ�ιστοσύνης των 

καταναλωτών, �ροβλέ�ει τη δυνατότητα ρύθµισης των διαφορών των 

τρα�εζών και των συναλλασσοµένων µε α�οτελεσµατικό και ενδεδειγµένο 

τρό�ο, µέσω εξώδικων διαδικασιών και του θεσµού των µεσολαβητών 

(www.google.gr). Α�οτέλεσε �ράξη ιδιαίτερα �ρωτο�οριακή και �ρωτότυ�η 

για τα ελληνικά δεδοµένα όσον αφορά στην �ροέλευση, την ανεξαρτησία του 

και την �αροχή µιας εναλλακτικής εξωδικαστικής ε�ίλυσης διαφορών στο 

χρηµατο�ιστωτικό µας σύστηµα. Ο θεσµός αυτός έχει σκο�ό να συµβάλλει 

στην βελτίωση των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών των τρα�εζών και στην 

εδραίωση της εµ�ιστοσύνης του κοινού �ρος τα �ιστωτικά ιδρύµατα.  

 Προκειµένου ο ιδιώτης να α�ευθυνθεί στον τρα�εζικό µεσολαβητή, 

θα �ρέ�ει �ροηγουµένως να έχει �ροσ�αθήσει να ε�ιλύσει ο ίδιος το 

�ρόβληµα µε την τρά�εζα. Εφόσον ο ιδιώτης δεν ικανο�οιηθεί α�ό την 

α�άντηση του υ�εύθυνου του τρα�εζικού καταστήµατος ή της ειδικής 
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υ�ηρεσίας �ελατών, µ�ορεί να υ�οβάλει το �αρά�ονό του στον τρα�εζικό 

µεσολαβητή το αργότερο µέσα σε ένα µήνα α�ό την α�άντηση της τρά�εζας ή 

α�ό την �άροδο των 10 εργάσιµων ηµερών σε �ερί�τωση µη α�άντησης. Ο 

τρα�εζικός µεσολαβητής δεν εξετάζει �αρά�ονα ή διαφορές αν ο ιδιώτης δεν 

έχει ήδη α�ευθυνθεί στην τρά�εζά του για ε�ίλυση της διαφοράς ή δεν 

τηρήσει την ανωτέρω �ροθεσµία του ενός µήνα. 

 Ο τρα�εζικός µεσολαβητής δεν εξετάζει διαφορές �ου �ροκύ�τουν 

α�ό α�οφάσεις της τρά�εζας �ου ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή 

κατα�ιστεύµατος ή ως διαχειριστής �εριουσίας. Ε�ίσης, δεν αναµειγνύεται σε 

θέµατα σχετικά µε τη γενική ε�ιχειρηµατική �ολιτική ή �ρακτική µιας 

τρά�εζας ή θέµατα γενικής �ληροφόρησης για τις τρά�εζες και τις υ�ηρεσίες 

�ου �αρέχουν. Ε�ι�λέον, δεν εξετάζει  διαφορές �ου α�οτελούν ήδη 

αντικείµενο δικαστικής ε�ιδίωξης ή και διαφορές στις ο�οίες εµ�λέκονται 

�οινικά αδικήµατα �ου διώκονται αυτε�άγγελτα. 

 Σηµαντικό ε�ίσης στοιχείο για τη λειτουργία του τρα�εζικού 

µεσολαβητή είναι ότι εξετάζει δωρεάν τα �αρά�ονα ή τις διαφορές ανάµεσα 

στις τρά�εζες �ου συµµετέχουν στο θεσµό και τους συναλλασσοµένους. Αφού 

εξετάσει το �αρά�ονο ή τη διαφορά, �ροτείνει κατ' αρχάς τη φιλική 

διευθέτηση της διαφοράς ε�ιδιώκοντας να συµβιβάσει την τρά�εζα και τον 

συναλλασσόµενο. Εφόσον η �ρότασή του δεν γίνει δεκτή α�ό κά�οιο α�ό τα 

µέρη, �ροχωρεί στη διατύ�ωση έγγραφης σύστασης �ρος τα µέρη για την 

ε�ίλυση της διαφοράς. 

 Η έγγραφη σύσταση του τρα�εζικού µεσολαβητή δεν είναι 

υ�οχρεωτική για τα δύο µέρη, αφού η τρά�εζα ή ο συναλλασσόµενος 

µ�ορούν να τη δεχθούν ή να την α�ορρίψουν εγγράφως. 

 Η �ροσφυγή στον τρα�εζικό µεσολαβητή δεν συνε�άγεται αναστολή 

των �ροθεσµιών για �ροσφυγή στη ∆ικαιοσύνη. Ε�ι�λέον, η Σύσταση 257/98 

αναφέρει ρητά ότι η χρήση της εξώδικης οδού, ό�ως είναι ο τρα�εζικός 

µεσολαβητής, δεν υ�οκαθιστά το δικαστικό σύστηµα ούτε µ�ορεί να στερεί 

τον συναλλασσόµενο α�ό το δικαίωµα �ροσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, καθώς, 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Ευρω�αϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώ�ινα 
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∆ικαιώµατα, η �ρόσβαση στα δικαστήρια α�οτελεί θεµελιώδες δικαίωµα το 

ο�οίο δεν ε�ιδέχεται εξαιρέσεις (Φαρσαρώτας, 2006). 

 Οι τρά�εζες �ου συµµετέχουν στο θεσµό αυτό �αρουσιάζονται 

�αρακάτω, στον �ίνακα 23. 

 

Πίνακας 23 

ΤράHεζες Hου συµµετέχουν στο θεσµό του τραHεζικού µεσολαβητή. 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

2. ALPHA BANK 

3. ASPIS BANK 

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5. HYPOVEREINSBANK AG 

6. CITIBANK INTERNATIONAL plc 

7. GENIKI Bank 

8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

10. EFG Eurobank Ergasias A.E. 

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

12. Εmporiki Bank 

13. FBB- ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

14. HSBC Bank plc 

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆  

16. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

17. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε 

18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

20. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK 

21. PROTON ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

22. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

23. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. 

24. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Πηγή: www.bank-omb.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

6.1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 

Η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας (Basel Committee) ιδρύθηκε στο τέλος του 

1974, µετά α�ό �ρωτοβουλία των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τρα�εζών της 

«Οµάδας των 10» χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, 

Ια�ωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ), µε σκο�ό τη 

διαµόρφωση οµοιόµορφων κανόνων ελέγχου και ε�ο�τικών �ρακτικών για 

το τρα�εζικό σύστηµα. Κεντρικός της άξονας είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας του διεθνούς τρα�εζικού συστήµατος. 

Η ίδρυση της ε�ιτρο�ής �ραγµατο�οιήθηκε σε µια �ερίοδο µεγάλης 

αβεβαιότητας στη διεθνή οικονοµία και ιδιαίτερα στο χώρο του 

συναλλάγµατος, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των τρα�εζών. Στο 

χώρο του συναλλάγµατος η αβεβαιότητα ήταν α�οτέλεσµα της κατάρρευσης 

του συστήµατος των σταθερών ισοτιµιών, το ο�οίο είχε υιοθετηθεί α�ό τις 

ανε�τυγµένες χώρες το 1944 στο Breton Woods των Ηνωµένων Πολιτειών 

Αµερικής. Άµεσο α�οτέλεσµα της κατάρρευσης αυτής ήταν η εµφάνιση του 

συναλλαγµατικού κίνδυνου στον χρηµατοοικονοµικό χώρο. Η εξέλιξη αυτή 

σε συνδυασµό µε την �ρώτη �ετρελαϊκή κρίση, �ου συνέ�εσε χρονικά, και τη 

συνακόλουθη οικονοµική ύφεση δηµιούργησε σηµαντικά �ροβλήµατα  και 

στην τρα�εζική αγορά. Έτσι, αναδείχθηκε α�αραίτητη η �ροσφυγή στη 

διεθνή συνεργασία ώστε αφενός µεν να κατανοηθεί το διεθνές τρα�εζικό 

σύστηµα και αφετέρου να υιοθετηθούν ε�ο�τικοί κανόνες και �ρότυ�α 

κατάλληλα για τη διασφάλιση της σταθερότητας. 

 Αρχικό όνοµα της Ε�ιτρο�ής ήταν Committee on Banking Regulation 

and Supervisory Practices (Αγγελό�ουλος, 2005). Συνεδρίασε για �ρώτη φορά 

το Σε�τέµβριο του 1975. Σήµερα συνεδριάζει 4-5 φορές το έτος. Τα µέλη της 
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�ροέρχονται α�ό το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, 

την Ια�ωνία, το Λουξεµβούργο, την Ολλανδία, την Ισ�ανία (συµµετέχει α�ό 

το 2001), τη Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. Οι χώρες 

αντι�ροσω�εύονται α�ό τις Κεντρικές Τρά�εζες ή α�ό άλλη αρχή 

ε�ιφορτισµένη µε την �ρολη�τική ε�ο�τεία του τρα�εζικού συστήµατος.  

 

 

6.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ   

 

Η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας για την ε�ίτευξη της α�οστολής της 

�ροωθεί, στηρίζει και διευκολύνει την ανά�τυξη διαλόγου µεταξύ των 

χωρών-µελών της σε θέµατα τρα�εζικής ε�ο�τείας. Α�ώτερος σκο�ός της 

�ολιτικής αυτής είναι η δηµιουργία και �ροώθηση οµοιόµορφης ερµηνείας 

εννοιών σχετικών µε το τρα�εζικό σύστηµα και τη λειτουργία του, ώστε να 

διαµορφωθεί µια α�οτελεσµατική τρα�εζική ε�ο�τεία σε �αγκόσµιο ε�ί�εδο. 

Η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας δεν έχει κά�οια τυ�ική υ�ερεθνική ε�ο�τική 

εξουσία ή αρµοδιότητα, ο�οιασδή�οτε µορφής. Οι �ροτάσεις της, τα ε�ο�τικά 

�ρότυ�α, οι ε�ο�τικοί κανόνες και οι σχετικές οδηγίες �ου διαµορφώνει δεν 

ε�ιβάλλονται. Αντίθετα, εισηγείται �ρακτικές µε συµβουλευτικό χαρακτήρα, 

�ροσδοκώντας ότι θα γίνουν α�οδεκτές α�ό τις εθνικές αρχές και βάσει 

τούτων θα �ροτείνουν ενέργειες, υ�οχρεωτικής ή άλλης µορφής, �ου 

αντα�οκρίνονται µε τον καλύτερο τρό�ο στα δεδοµένα της οικείας αγοράς. 

Με τον τρό�ο αυτό η ε�ιτρο�ή ενθαρρύνει τη σύγκλιση �ρος µία κοινή 

�ροσέγγιση και κοινώς α�οδεκτούς κανόνες, χωρίς να �ροσ�αθεί να 

ε�ιβάλλει λε�τοµερή εναρµόνιση των ε�ο�τικών τεχνικών �ου εφαρµόζουν 

τα κράτη µέλη.  

 

Βασικά εργαλεία για την ε�ίτευξη του σκο�ού της είναι τα ακόλουθα: 

• Ανταλλαγή �ληροφοριών για τις ρυθµίσεις θεµάτων ε�ο�τείας σε 

εθνικό ε�ί�εδο. 
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• Βελτίωση της α�οτελεσµατικότητας των κανόνων και τεχνικών 

ε�ο�τείας του διεθνούς τρα�εζικού συστήµατος.  

• Θέσ�ιση ελάχιστων �ροτύ�ων και κανόνων ε�ο�τείας σε 

δραστηριότητες και θέµατα κάθε φορά �ου  υ�άρχει ανάγκη να γίνει 

αυτό.  

Η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας ενηµερώνει τους διοικητές των κεντρικών 

τρα�εζών της Οµάδας των ∆έκα, οι ο�οίοι συναντιούνται στην Τρά�εζα των 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (διεθνής οργανισµός �ου στηρίζει τη διεθνή 

οικονοµική και νοµισµατική συνεργασία και λειτουργία ως τρά�εζα των 

κεντρικών τρα�εζών· τα γραφεία της βρίσκονται στη Βασιλεία της Ελβετίας) 

και ζητά α�ό αυτούς την �ροσυ�ογραφή, τη στήριξη και τη δέσµευση για 

ανάληψη βασικών �ρωτοβουλιών για την �ροώθηση των �ροτάσεών της.  

Μεταξύ των βασικότερων στόχων της Ε�ιτρο�ής είναι η σµίκρυνση του 

χάσµατος στην ε�ο�τεία των �ιστωτικών ιδρυµάτων σε διαφορετικές χώρες. 

Η κάλυψη του στόχου αυτού ε�ιδιώκεται µε την �ροώθηση δύο βασικών 

αρχών: 

� Όλα τα τρα�εζικά ιδρύµατα στον κόσµο �ρέ�ει να έχουν συστήµατα 

ε�ο�τείας. 

� Τα ε�ο�τικά συστήµατα �ρέ�ει να είναι ε�αρκή. 

Πρακτικά οι �ροσ�άθειες της Ε�ιτρο�ής της Βασιλείας άρχισαν το 

1975, όταν εξέδωσε µια �ρώτη σχετική εργασία γνωστή ως «Concordat», η 

ο�οία ολοκληρώθηκε το 1983 και κοινο�οιήθηκε µε τον τίτλο «Principles for 

the Supervision of Banks Foreign Establishments» (www.bis.org). Με το 

έγγραφο αυτό τέθηκαν οι αρχές για ενιαία ε�ο�τεία α�ό τις ε�ο�τικές αρχές 

των χωρών υ�οδοχής και των χωρών �ροέλευσης, των υ�οκαταστηµάτων και 

των θυγατρικών τρα�εζών σε άλλες χώρες. Με σχετική �ροσθήκη, το 1990 

αντιµετω�ίστηκε και η ανάγκη για ενιαία ροή �ληροφοριών µεταξύ των 

τρα�εζικών ε�ο�τικών αρχών των διαφόρων χωρών. Η διαµόρφωση των 

αρχών για το θέµα αυτό ολοκληρώθηκε το 1992 µε την ε�αναδιατύ�ωση σε 

κείµενο γνωστό ως «Ελάχιστα Πρότυ�α». Τα �ρότυ�α δηµοσιο�οιήθηκαν και 

έκτοτε η Ε�ιτρο�ή �ροτείνει µηχανισµούς υιοθέτησης αυτών.  
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Η διαχρονική συνεργασία των τρα�εζών σε θέµατα ε�ο�τείας βοήθησε 

την ε�ιτρο�ή στην αντιµετώ�ιση θεµάτων, ό�ως: 

� Συλλογή �ληροφοριών για την ε�ο�τεία α�ό διάφορες χώρες των 

εγκατεστηµένων σ΄ αυτές ξένων �ιστωτικών ιδρυµάτων. 

� Εντο�ισµός των εµ�οδίων στην α�οτελεσµατική ε�ο�τεία των 

σχετιζόµενων µε κανόνες �ερί α�ορρήτου σε διαφορετικές χώρες. 

� Μελέτη των διαδικασιών �αροχής άδειας εγκατάστασης τρα�εζών  σε 

διάφορες χώρες. 

Τον Οκτώβριο του 1996 η Ε�ιτρο�ή έδωσε στη δηµοσιότητα έκθεση, 

συνταχθείσα α�ό οµάδα ειδικών µεταξύ των ο�οίων και εκ�ρόσω�οι 

υ�έρακτιων οργανισµών (offshore companies), µε �ροτάσεις για την 

υ�έρβαση των �ροβληµάτων ενο�οιηµένης ε�ο�τείας των διασυνοριακών 

συναλλαγών των διεθνών τρα�εζών. Η έκθεση αυτή �ροσυ�ογράφτηκε α�ό 

140 χώρες �ου �αρακολουθούσαν τη ∆ιεθνή Συνάντηση για την τρα�εζική 

ε�ο�τεία (International Conference of Banking Supervision – ICBS) τον Ιούνιο 

του 1996, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της ενο�οιηµένης ε�ο�τείας διεθνώς.  

 

 

6.3 ΒΑΣΙΛΕΊΑ Ι 

 

Α�ό τις αρχές του 1980 η Ε�ιτρο�ή δια�ίστωσε ότι, ταυτόχρονα µε την 

ανά�τυξη των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, ιδιαίτερα την ε�οχή εκείνη, 

άρχισε να ε�ιδεινώνεται η κεφαλαιακή ε�άρκεια �ολλών µεγάλων διεθνών 

τρα�εζών.  

Η Ε�ιτρο�ή, µε τη στήριξη των κυβερνήσεων των χωρών της Οµάδας 

των ∆έκα, α�οφάσισε να αναλάβει �ρωτοβουλίες ώστε να ανακο�εί η 

ε�ιδείνωση των α�οδεκτών µεγεθών της κεφαλαιακής ε�άρκειας των 

τρα�εζών, τουλάχιστον στις χώρες της οµάδας, και να �ροωθηθεί µεγαλύτερη 

σύγκλιση στη µέτρηση της. Ε�ειδή ο κίνδυνος �ου ανα�τυσσόταν τότε µε 

ταχύτερο ρυθµό ήταν ο �ιστωτικός  ε�ιτεύχθηκε η ανά�τυξη κοινής 

�ε�οίθησης για την ανάγκη οµοειδούς �ροσέγγισης του �ιστωτικού κινδύνου 



                                                                                                                                                122 

µε τον �ροσδιορισµό συντελεστών στάθµισης, ανάλογα µε τον 

αναλαµβανόµενο µε κάθε το�οθέτηση ή χρηµατοδότηση κίνδυνο, τόσο για τα 

εντός όσο και για τα εκτός ισολογισµού στοιχεία των τρα�εζών. 

∆ιαµορφώθηκε έτσι κοινή αντίληψη µεταξύ των µελών της Ε�ιτρο�ής 

για την αναγκαιότητα και υιοθέτηση ενός ∆ιεθνούς Συµφώνου (Συνθήκης) µε 

σκο�ό την ενδυνάµωση της σταθερότητας του τρα�εζικού συστήµατος 

διεθνώς. Ε�ι�λέον στόχος της Βασιλείας Ι, α�οτέλεσε και η εξάλειψη των 

ανισοτήτων του διεθνούς ανταγωνισµού µέσω της �ιστής και οµοιόµορφης 

εφαρµογής της α�ό τις τρά�εζες διεθνώς.   Έτσι, τον ∆εκέµβριο του 1987, η 

Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας �ρότεινε ένα σύνολο κανονισµών σχετικά µε το 

κατώτατο όριο κεφαλαιακής ε�άρκειας των �ιστωτικών ιδρυµάτων. Μετά α�ό 

σειρά �αρατηρήσεων α�ό τα ενδιαφερόµενα µέλη, οριστικο�οιήθηκε τελικά 

ένα σύστηµα µέτρησης των κινδύνων, γνωστό ως Σύµφωνο της Βασιλείας για 

την Κεφαλαιακή Ε�άρκεια (Basel Capital ή Accord Basel I), το ο�οίο αφού 

εγκρίθηκε α�ό τις αρχές των χωρών της Οµάδας των ∆έκα, δόθηκε για 

εφαρµογή στις τρά�εζες τον Ιούλιο του 1988, µε τελικό χρόνο εφαρµογής την 

31-12-1992.  

Αυτό ενσωµατώθηκε σταδιακά στην εγχώρια νοµοθεσία της οµάδας 

των G10 µέχρι το 1992, µε εξαίρεση τις ια�ωνικές τρά�εζες οι ο�οίες 

χρειάστηκαν µια �αρατεταµένη µεταβατική �ερίοδο. Εν τέλει το Σε�τέµβριο 

του 1993 ανακοινώθηκε ότι όλες οι τρά�εζες των χωρών-µελών της Οµάδας 

των ∆έκα µε διεθνείς δραστηριότητες κάλυ�ταν την ελάχιστη α�αιτούµενη 

α�ό το Σύµφωνο κεφαλαιακή ε�άρκεια. 

Ο τρό�ος λοι�όν, µέσω του ο�οίου η Βασιλεία Ι �ροσ�άθησε να 

�ραγµατο�οιήσει τους στόχους της ήταν ο �ροσδιορισµός της α�αιτούµενης 

κεφαλαιακής ε�άρκειας των τρα�εζών. Με τον όρο κεφαλαιακή ε�άρκεια 

εννοούµε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων �ου είναι υ�οχρεωµένα να 

διακρατούν τα �ιστωτικά ιδρύµατα έναντι των κινδύνων �ου 

αναλαµβάνουν. Βάση του συστήµατος λοι�όν, του �ρώτου συµφώνου 

α�οτελεί υ�οχρέωση των τρα�εζών να καλύ�τουν διαρκώς µια ελάχιστη 

κεφαλαιακή α�αίτηση 8%. Ο συντελεστής αυτός είναι γνωστός ως ∆είκτης 
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Φερεγγυότητας και διαµορφώθηκε αρχικά α�ό το λόγο των Ε�ο�τικών Ιδίων 

Κεφαλαίων της τρά�εζας �ρος τα σταθµισµένα µε τον �ιστωτικό κίνδυνο 

στοιχεία του ενεργητικού ως �αρανοµαστή, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

       Ή 

 

 

 

 

 

         

     ∆είκτης Φερεγγυότητας ≥ 8% 

 

∆ηλαδή, η �ρώτη µέτρηση του ∆είκτη Φερεγγυότητας σχετιζόταν 

α�οκλειστικά µε τον �ιστωτικό κίνδυνο. 

Τα ίδια κεφάλαια των �ιστωτικών ιδρυµάτων για λόγους κεφαλαιακής 

ε�άρκειας, δηλαδή, ο αριθµητής του κλάσµατος, έχουν οριστεί α�ό την 

ε�ιτρο�ή, διαφορο�οιούµενα σε σηµαντικό βαθµό α�ό τα λογιστικά ίδια 

κεφάλαια. Για το λόγο αυτό α�οκαλούνται ε�ο�τικά ίδια κεφάλαια. Στα 

κεφάλαια συµ�εριλαµβάνονται, �έραν του µετοχικού κεφαλαίου και των 

α�οθεµατικών (κεφάλαια Tier 1), και κά�οιες µορφές ξένων δανείων ό�ως τα 

οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (κεφάλαια Tier 2). Πάντως, 

σύµφωνα µε την Ε�ιτρο�ή το 50% των ε�ο�τικών ιδίων κεφαλαίων θα �ρέ�ει 

να α�οτελείται α�ό τα λογιστικά ίδια κεφάλαια (Αγγελό�ουλος, 2005). 

Η Ε�ιτρο�ή κατό�ιν και µετά α�ό διαβουλεύσεις και δοκιµές του 

�λαισίου α�οφάσισε ότι θα έ�ρε�ε να τεθεί ένα ελάχιστο ε�ί�εδο, το ο�οίο οι 

∆είκτης Φερεγγυότητας =  

Ε�ο�τικά Ίδια Κεφάλαια 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

∆είκτης Φερεγγυότητας =  

Ε�ο�τικά Ίδια Κεφάλαια 

Σταθµισµένα εντός και εκτός 
ισολογισµού στοιχεία του 

ενεργητικού 
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διεθνείς τρά�εζες αναµενόταν να �ετύχουν ως το τέλος της µεταβατικής 

�εριόδου. Συµφωνήθηκε ε�ίσης, ότι αυτό το ε�ί�εδο θα �ρέ�ει να οριστεί σε 

ένα σηµείο συµβατό µε το στόχο της διαχρονικής διασφάλισης συµ�αγών 

κεφαλαιακών δεικτών (capital ratios). Σε συµφωνία µε τα �αρα�άνω, η 

Ε�ιτρο�ή καθόρισε το ε�ί�εδο στόχος του λόγου αυτού στο 8%, ενώ όταν ο 

λόγος �εριλαµβάνει στον αριθµητή µόνο τα λογιστικά ίδια κεφάλαια ο 

στόχος αυτός �εριορίζεται στο 4%. Στη συνέχεια �αρατίθεται ένας �ίνακας µε 

τις σταθµίσεις �ου είναι αναγκαίες για τον υ�ολογισµό του ύψους του 

σταθµισµένου ενεργητικού, δηλαδή του �αρανοµαστή του κλάσµατος του 

δείκτη (The New Basel Capital Accord, Basel Commitee on Banking 

Supervision, May 2001): 

 

Μηδενικός συντελεστής στάθµισης (0%) 

Ενδεικτικά, µηδενικός συντελεστής εφαρµόζεται σε στοιχεία του ενεργητικού 

ό�ως: ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία, στοιχεία �ου αντι�ροσω�εύουν 

α�αιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τρα�εζών της 

Ζώνης Α (δηλαδή, των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.), στοιχεία �ου αντι�ροσω�εύουν 

α�αιτήσεις �ου καλύ�τονται α�ό τη ρητή εγγύηση των κεντρικών 

κυβερνήσεων και κεντρικών τρα�εζών της Ζώνης Α ή της Κοινότητας, 

στοιχεία εξασφαλισµένα µε τίτλους �ου έχουν εκδοθεί α�ό κεντρικές 

κυβερνήσεις ή κεντρικές τρά�εζες της Ζώνης Α, κ.ο.κ. 

 

 

Συντελεστής στάθµισης 20% 

Ενδεικτικά, συντελεστής 20% εφαρµόζεται σε στοιχεία του ενεργητικού ό�ως: 

στοιχεία �ου αντι�ροσω�εύουν α�αιτήσεις έναντι της Ευρω�αϊκής Τρά�εζας 

Ε�ενδύσεων (ΕΤΕ�), στοιχεία �ου αντι�ροσω�εύουν α�αιτήσεις έναντι 

�ολυµερών τρα�εζών ανά�τυξης, στοιχεία ενεργητικού �ου 

αντι�ροσω�εύουν α�αιτήσεις �ου καλύ�τονται α�ό ρητή εγγύηση της ΕΤΕ�, 

στοιχεία �ου αντι�ροσω�εύουν α�αιτήσεις �ου φέρουν τη ρητή εγγύηση 

ελληνικών Οργανισµών Το�ικής Αυτοδιοίκησης και �εριφερειακών 
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κυβερνήσεων ή το�ικών αρχών, στοιχεία �ου βρίσκονται στη διαδικασία 

είσ�ραξης, κ.ο.κ. 

 

Συντελεστής στάθµισης 50% 

Ενδεικτικά, συντελεστής 50% εφαρµόζεται σε στοιχεία του ενεργητικού ό�ως: 

δάνεια �ου εξασφαλίζονται �λήρως µε υ�οθήκες σε κατοικίες στις ο�οίες 

διαµένει ή �ρόκειται να διαµείνει ή τις ο�οίες εκµισθώνει ή θα εκµισθώσει ο 

οφειλέτης, τίτλοι �ου εξασφαλίζονται µε υ�οθήκη, κ.ο.κ.  

 

Συντελεστής στάθµισης 100% 

Συντελεστής στάθµισης 100% εφαρµόζεται σχεδόν σε όλα τα λοι�ά εντός 

ισολογισµού στοιχεία.  

 
Όσον αφορά την εφαρµογή στην �ράξη, στοιχεία των δεικτών 

κεφαλαιακής ε�άρκειας α�ό τρά�εζες της Οµάδας των ∆έκα φανερώνουν ότι 

η εισαγωγή της συµφωνίας της Βασιλείας Ι ακολουθήθηκε α�ό µία αύξηση 

των ε�ι�έδων των δεικτών κεφαλαιακής ε�άρκειας, είτε µέσω της µείωσης του 

δανεισµού, είτε µέσω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων (www.bis.org). Η 

µέση τιµή τους αυξήθηκε α�ό το 9,3% το 1988 στο 11,2% το 1996. Ωστόσο, 

είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν αυτές οι αυξήσεις αντανακλούν τις 

άµεσες ε�ι�τώσεις της Βασιλείας Ι ή την αντίδραση της αγοράς, αφού η 

εφαρµογή αυτού του �λαισίου �ιθανότατα οδήγησε σε αύξηση της 

διαφάνειας και βελτίωση της α�οτελεσµατικότητας της αγοράς.  

Ε�ι�λέον συµ�έρασµα �ου ανέκυψε α�ό µελέτες ως �ρος τα κέρδη των 

τρα�εζών είναι ότι µακροχρόνια η ε�ίδραση των ελάχιστων ορίων 

κεφαλαιακής ε�άρκειας ήταν θετική, γεγονός �ου α�οδεικνύεται α�ό την 

κατάσταση των τρα�εζών τα τελευταία χρόνια: υψηλή κερδοφορία, 

ικανο�οιητική κεφαλαιακή ανά�τυξη και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, χωρίς την 

�ραγµατο�οίηση ε�ενδύσεων υψηλής ε�ικινδυνότητας. Α�ό την άλλη βέβαια 

συγκεκριµένοι τοµείς στις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του ’90 �ιθανόν να 

έχουν ε�ηρεαστεί α�ό την εισαγωγή των ορίων αυτών αρνητικά. 



                                                                                                                                                126 

Τέλος, όσον αφορά στον δεύτερο στόχο του Συµφώνου, αυτόν της 

α�άλειψης κάθε �ηγής δηµιουργίας αθέµιτου ανταγωνισµού, αξίζει να 

αναφερθεί ότι �αράγοντες ό�ως, διαφορές στα λογιστικά σχέδια διαφόρων 

χωρών, διαφορετικά ε�ί�εδα φορολογικών συντελεστών, και υ�οχρέωση σε 

κά�οιες χώρες α�ό τις ε�ο�τικές αρχές να διατηρούν οι τρά�εζες ε�ι�λέον 

κεφάλαια σε σχέση µε αυτά �ου α�αιτεί η Βασιλεία Ι, ε�ηρεάζουν τη 

διαδικασία αυτή µε α�οτέλεσµα να δυσχεραίνεται η ε�ίτευξη του στόχου.  

 
 
6.4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ   

       ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
 

Η συµφωνία της Βασιλείας Ι ήταν το �ρώτο οργανωµένο βήµα �ρος τη 

σταθερο�οίηση του χρηµατο�ιστωτικού συστήµατος.  Ανα�όφευκτα όµως είχε  

και κά�οια αδύνατα/αµφιλεγόµενα σηµεία για τα ο�οία ασκήθηκε κριτική 

και δια�ιστώθηκε έτσι η ανάγκη τρο�ο�οίησης του αρχικού συµφώνου.  

Καταρχάς, ο δείκτης κεφαλαιακής ε�άρκειας ελάµβανε υ�όψη µόνο 

τον �ιστωτικό κίνδυνο και όχι τον λειτουργικό κίνδυνο της αγοράς, µε 

α�οτέλεσµα οι τρά�εζες να ε�ιλέγουν να �ροσαρµοστούν στις α�αιτήσεις της 

Βασιλείας Ι όσον αφορά τον �ιστωτικό κίνδυνο µόνο, αυξάνοντας �αράλληλα 

την έκθεσή τους στα άλλα είδη κινδύνου. 

Ε�ίσης, δια�ιστώθηκε ότι οι τρά�εζες µ�ορεί να �ροσ�αθήσουν να 

α�οκοµίσουν κέρδη εκµεταλλευόµενες τη διαφορά �ου µ�ορεί να �ροκύψει 

ανάµεσα στο δικό τους υ�ολογισµό του κινδύνου και στις α�αιτήσεις των 

ε�ο�τικών αρχών. Πιο συγκεκριµένα, οι κεφαλαιακοί δείκτες µ�ορούν να 

�αρα�οιηθούν είτε µε ωραιο�οιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων είτε µε 

εκµετάλλευση της ανε�άρκειας των µεθόδων µέτρησης του κινδύνου. 

Έτσι, τον Ιανουάριο του 1996 η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας για την 

ε�ο�τεία των τρα�εζών �ραγµατο�οίησε ανανέωση της αρχικής συµφωνίας 

της Βασιλείας του 1988. Ο σκο�ός της εισαγωγής της Τρο�ο�οιηµένης 

Συµφωνίας της Βασιλείας Ι ( Amendment to the Capital Accord ) είναι η 

�αροχή ενός σαφώς καθορισµένου �λαισίου �ροστασίας α�ό τον κίνδυνο της 
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µεταβολής των τιµών στον ο�οίο οι τρά�εζες εκτίθενται.  Έτσι, εξέδωσε µια 

σειρά �ροτάσεων συµ�εριλαµβάνοντας τους κινδύνους της αγοράς �ου 

�ροέρχονται α�ό τις ανοικτές θέσεις των τρα�εζών σε: 

� Ξένο νόµισµα (Συνάλλαγµα) 

� ∆ια�ραγµατευόµενους τίτλους χρέους 

� Μετοχές 

� Εµ�ορεύµατα 

� ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 

Ως τελική ηµεροµηνία εφαρµογής των νέων διατάξεων και ο 

συνυ�ολογισµός των κινδύνων αγοράς στην κεφαλαιακή ε�άρκεια ορίστηκε 

η 31-12-1997. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, οι τρά�εζες ήταν υ�οχρεωµένες να 

διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιο τους σε εκείνο �ου κατείχαν για εισόδηµα ή 

για ε�ένδυση, το ο�οίο χαρακτηρίστηκε «ε�ενδυτικό χαρτοφυλάκιο» και σε 

εκείνο �ου κατείχαν για µετα�ώληση ή για δια�ραγµάτευση στις 

δευτερογενείς αγορές, το ο�οίο χαρακτηρίστηκε «εµ�ορικό χαρτοφυλάκιο». 

Με την �ροσθήκη των κινδύνων αγοράς ο δείκτης φερεγγυότητας 

διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

ή 
 
    
  
 
 
 
∆.Φ. ≥ 8% 
 
 

∆είκτης Φερεγγυότητας =  

    Ε�ο�τικά Ίδια Κεφάλαια 

Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνοι Αγοράς 

∆είκτης Φερεγγυότητας =  

    Ε�ο�τικά Ίδια Κεφάλαια 

Σταθµισµένο Ενεργητικό + 12,5*Κίνδυνοι Αγοράς 
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Ανα�ροσαρµόζεται λοι�όν ο δείκτης κεφαλαιακής ε�άρκειας 

συµ�εριλαµβάνοντας τον κίνδυνο της αγοράς µε ένα σταθµικό συντελεστή 

12.5 για τον υ�ολογισµό του συνολικού κινδύνου, µε σκο�ό τη διασφάλιση 

της συνέ�ειας στον υ�ολογισµό των κεφαλαιακών α�αιτήσεων σε σχέση µε 

τον �ιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της αγοράς.   

 

 

6.5. ΒΑΣΙΛΕΙΑ II 

 
 
  Α�ό τη δηµοσίευση της Βασιλείας Ι το εύρος των τρα�εζικών 

δραστηριοτήτων έχει ε�εκταθεί και η ανά�τυξη σύνθετων δοµών 

ε�ιχειρηµατικής ιδιοκτησίας έχει ε�ιταχυνθεί. Ως εκ τούτου,  τον Ιούνιο του 

1999, η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας δηµοσίευσε την Βασιλεία ΙΙ (International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), η ο�οία 

αναφέρεται σε ένα αναθεωρηµένο �λαίσιο σκο�ός του ο�οίου είναι η 

αντικατάσταση της Συνθήκης της Κεφαλαιακής Ε�άρκειας του 1988. Το νέο 

Σύµφωνο, το ο�οίο θα καταργήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το Σύµφωνο του 

1988 («Βασιλεία Ι»), ε�ιφέρει ριζικές αλλαγές στο �λαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων και υ�ολογισµού των κεφαλαιακών α�αιτήσεων.  

 Η διαδικασία �ροώθησης του νέου αυτού συµφώνου στηρίχθηκε σε 

ευρεία συνεργασία µε τρά�εζες και ε�ιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού 

χώρου γενικότερα. Οι α�όψεις των ενδιαφερόµενων µερών �αραδόθηκαν 

στην Ε�ιτρο�ή στο τέλος Μαΐου του 2001. Στη συνέχεια η Ε�ιτρο�ή εξέδωσε 

το ε�όµενο κείµενο της νέας συνθήκης. Η Ε�ιτρο�ή οριοθετεί την έναρξη  

εφαρµογής της Νέας συνθήκης, τουλάχιστον α�ό τις χώρες της Οµάδας των 

δέκα, έως το τέλος του 2006. Για χώρες �έραν αυτών ο χρόνος έναρξης µ�ορεί 

να υ�ερβεί τον �αρα�άνω αναφερόµενο. 

  Ενδιαφέρον θα ήταν να διευκρινιστεί �ρώτα µε τι δεν ασχολείται η 

Βασιλεία ΙΙ. Πρώτα α�’ όλα, η Βασιλεία ΙΙ δεν �ροτείνει τη ριζική αλλαγή της 

φύσης του θεσµικού �λαισίου �ου αφορά τα ίδια κεφάλαια των τρα�εζών. Για 

�αράδειγµα, δεν αλλάζει την µέθοδο µε την ο�οία υ�ολογίζονται τα 



                                                                                                                                                129 

ε�ο�τικά ίδια κεφάλαια. Ε�ίσης, δεν σκο�εύει να ε�ηρεάσει το ελάχιστο 

ε�ί�εδο του δείκτη κεφαλαιακής ε�άρκειας σταθµισµένου ως �ρος τον 

κίνδυνο, �ου έχει καθοριστεί στο 8%. Τέλος, η Βασιλεία ΙΙ δεν αλλάζει τη 

µεθοδολογία για τον καθορισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών α�αιτήσεων 

�ου βασίζεται στην ύ�αρξη εξωτερικών κινδύνων αγοράς. 

 Το νέο αυτό �λαίσιο για την κεφαλαιακή ε�άρκεια των τρα�εζών 

στοχεύει στην καλύτερη εναρµόνιση των κεφαλαιακών α�αιτήσεων των 

�ιστωτικών ιδρυµάτων µε τους τρα�εζικούς κινδύνους �ου αναλαµβάνουν, 

ε�ιβραβεύοντας τα �ιστωτικά ιδρύµατα µε υγιή χαρτοφυλάκια και 

α�οτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων. Ε�οµένως, α�οτελεί ισχυρό 

κίνητρο για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και για τη διαµόρφωση νέων �ρακτικών στην αναγνώριση, τη 

µέτρηση, την �αρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων. Άρα, στόχος 

του �αραµένει η διατήρηση της ασφάλειας και σταθερότητας του 

χρηµατο�ιστωτικού συστήµατος αλλά και η �ροώθηση του ανταγωνισµού ε�ί 

ίσοις όροις.  

 Οι στόχοι αυτοί λοι�όν, για να ε�ιτευχθούν οδήγησαν στο να 

α�οτελείται το νέο Σύµφωνο α�ό τρεις �υλώνες, αµοιβαία ενισχυόµενους, οι 

ο�οίοι αφορούν: 

1. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Α�αιτήσεις (Εναλλακτικές Μέθοδοι 

Υ�ολογισµού) 

2. Ε�ο�τεία της Κεφαλαιακής Ε�άρκειας και των εσωτερικών 

συστηµάτων αξιολόγησης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

3. Α�οτελεσµατική ενηµέρωση του κοινού και �ειθαρχία µέσω της 

αγοράς.  

      

Με τον �ρώτο και δεύτερο �υλώνα ε�ιδιώκεται η ανά�τυξη και 

ε�έκταση των τυ�ο�οιηµένων κανόνων κεφαλαιακής ε�άρκειας �ου τέθηκαν 

στη συνθήκη του 1988. Μεταξύ των νέων σηµαντικών �ροτάσεων �ου 

εµ�εριέχει η �ρόταση είναι και η δυνατότητα ανά�τυξης εσωτερικών 

συστηµάτων αξιολόγησης του �ιστωτικού κινδύνου και η χρήση αυτών, µετά 
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α�ό �ιστο�οίηση α�ό τις ε�ο�τικές αρχές, αντί των ισχυόντων σήµερα 

τυ�ο�οιηµένων κανόνων. Με τον τρίτο �υλώνα ε�ιδιώκεται ενθάρρυνση 

ανάληψης ασφαλών �ρακτικών α�ό τις τρά�εζες. Η χρήση του όρου 

«�υλώνας» είναι συµβολική, σηµαίνει ότι αυτά τα τρία στοιχεία, δρώντας 

µαζί και όχι µεµονωµένα, θα στηρίξουν την τρά�εζα ενάντια στη 

χρηµατοοικονοµική κατάρρευση.      

 Όλοι µαζί συνεισφέρουν στην ε�ίτευξη ενός υψηλότερου ε�ι�έδου 

ασφάλειας και σταθερότητας του χρηµατο�ιστωτικού συστήµατος. Βασική 

ε�ιδίωξη της Ε�ιτρο�ής λοι�όν είναι η �αράλληλη εφαρµογή και τήρηση των 

τριών �υλώνων, ώστε το �λαίσιο κεφαλαιακής ε�άρκειας να α�οβεί 

�ερισσότερο α�οτελεσµατικό. Ωστόσο, η Ε�ιτρο�ή της Βασιλείας αναγνωρίζει 

ότι η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων και την εξασφάλιση ότι 

το κεφάλαιο διατηρείται σε ένα ε�ί�εδο συµβατό µε το �ροφίλ κινδύνου της 

τρά�εζας �αραµένει στην διοίκηση της τρά�εζας.  

 Τα αναµενόµενα α�ό την εφαρµογή οφέλη αναµένονται σε δύο 

ε�ί�εδα. Καταρχάς, βελτιώνονται και ε�εκτείνονται οι κανόνες και οι 

ρυθµίσεις για την κεφαλαιακή ε�άρκεια, οι ο�οίοι �λέον θα αναφέρονται όχι 

µόνο στις ελάχιστες κεφαλαιακές α�αιτήσεις, αλλά και �αράλληλα στην 

ε�ο�τεία και στην �ειθαρχία των �ιστωτικών ιδρυµάτων. Παράλληλα, 

αυξάνεται ουσιαστικά, η ευαισθησία, των κεφαλαιακών α�αιτήσεων στους 

αναλαµβανόµενους κινδύνους. 

 Η Ε�ιτρο�ή ταυτοχρόνως ε�ιδιώκει την ανάδειξη και τη δυναµική 

�ροώθηση της διαχείρισης των κινδύνων και την ενθάρρυνση των τρα�εζών 

για σηµαντικές βελτιώσεις στη µέτρηση, αντιστάθµιση και µεταφορά των 

κινδύνων. Η εφαρµογή σύγχρονων �ρακτικών διαχείρισης των κινδύνων 

α�οτελεί τη βασική �ροϋ�όθεση και για την �ειθαρχία στην αγορά.  
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6.6. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ I 

Σ’ αυτόν τον �υλώνα γίνεται µερική τρο�ο�οίηση του τρό�ου υ�ολογισµού 

των κεφαλαιακών α�αιτήσεων. Ενώ τα ε�ο�τικά ίδια κεφάλαια, στον 

αριθµητή του κλάσµατος του δείκτη φερεγγυότητας, και η ελάχιστη 

κεφαλαιακή ε�άρκεια ίση µε 8%, �αραµένουν ως έχουν, τρο�ο�οιείται ο 

�αρανοµαστής του κλάσµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι τρο�ο�οιήσεις αφορούν 

τη µέτρηση του �ιστωτικού κινδύνου, �αρεµβαίνοντας στα σταθµισµένα 

στοιχεία του ενεργητικού, στις σταθµίσεις αυτών και κυρίως στις µεθόδους 

στάθµισης. Παράλληλα �ροσθέτει στον �αρανοµαστή τον λειτουργικό 

κίνδυνο, διαµορφώνοντας τον δείκτη φερεγγυότητας ως εξής: 

 

 

 

 

 

∆.Φ.≥ 8% 

 

Η νέα Συνθήκη δεν µεταβάλλει την αντιµετώ�ιση των κινδύνων 

αγοράς, �αρά µόνο τον τρό�ο υ�ολογισµού για καθέναν α�ό τους άλλους 

δύο κινδύνους.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο �ιστωτικός κίνδυνος µ�ορεί να µετρηθεί είτε: 

� χρησιµο�οιώντας την τυ�ο�οιηµένη µέθοδο (standardized approach), 

η ο�οία διατηρεί τα κυριότερα στοιχεία της υφιστάµενης µεθόδου, 

βάσει της �ρώτης συνθήκης, µε τις δεδοµένες, σταθερές και ενιαίες 

σταθµίσεις των στοιχείων του ενεργητικού. 

� είτε µε τις µεθόδους των εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης (internal 

ratings-based approach, δηλαδή IRB). Σ΄ αυτή τη µέθοδο η τρά�εζα 

∆είκτης Φερεγγυότητας =  
Ε�ο�τικά ίδια κεφάλαια 

Πιστωτικός Κίνδυνος +12,5*Κίνδυνοι Αγοράς  
+ Λειτουργικός Κίνδυνος 
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είναι εκείνη �ου υ�ολογίζει τον κίνδυνο των διαφόρων θέσεων �ου 

αναλαµβάνει. Ωστόσο, για να α�οφευχθεί υ�οεκτίµηση των κινδύνων 

α�ό τις τρά�εζες κά�οιες α�’ τις σταθµίσεις των κινδύνων �αρέχονται 

α�’ τις ε�ο�τικές αρχές βασισµένες σε συγκεκριµένα µοντέλα. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς µετριέται ό�ως έχει καθοριστεί στην �ροηγούµενη 

συµφωνία. 

 

 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Η ε�ιτρο�ή ορίζει το λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο �ιθανής 

ζηµιάς, οφειλόµενης σε ελλι�είς ή ανε�ιτυχείς εσωτερικές στην τρά�εζα 

διαδικασίες ελέγχου, σε ανθρώ�ινες ενέργειες (λάθη ή α�άτη), σε ανε�αρκή 

συστήµατα διοίκησης και �ληροφορικής και σε εξωτερικά γεγονότα. 

Προτείνει τρεις εναλλακτικές µεθόδους υ�ολογισµού των κεφαλαιακών 

α�αιτήσεων αναφορικά µε αυτόν τον κίνδυνο, τις εξής (Overview of the new 

Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, April 2003): 

 

� ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  ββαασσιικκοούύ  δδεείίκκττηη (Basic Indicator Approach -BAA ). Η 

�ροσέγγιση αυτή χρησιµο�οιεί έναν µόνο δείκτη ο ο�οίος λειτουργεί σαν 

�ροσέγγιση της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο της τρά�εζας. Για 

�αράδειγµα, εάν οριστεί ως δείκτης τα ακαθάριστα έσοδα των τριών 

τελευταίων χρήσεων, κάθε τρά�εζα θα �ρέ�ει να διατηρεί κεφάλαια έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου ίσα µε ένα σταθερό �οσοστό (15%) του µέσου όρου 

των ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων χρήσεων.  

 

KBIA = GI * 15% 

Ό�ου, GI ο µέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων 

χρήσεων. 
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� ΤυHοHοιηµένη Μέθοδος (Standarised Approach). Χρησιµο�οιείται 

α�ό τρά�εζες �ου �ληρούν κά�οιες ελάχιστες �ροϋ�οθέσεις. Σ΄ αυτή τη 

µέθοδο, γίνεται διαχωρισµός των τρα�εζικών δραστηριοτήτων σε οκτώ 

τµήµατα, για καθένα α�ό τα ο�οία υ�άρχει ήδη ένας �ροϋ�ολογισµένος 

συντελεστής beta (Πίνακας 24). Τα α�αιτούµενα κεφάλαια για κάθε τµήµα 

υ�ολογίζονται �ολλα�λασιάζοντας τον δείκτη του λειτουργικού κινδύνου µε 

τον συντελεστή beta. Τα συνολικά α�αιτούµενα κεφάλαια έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου θα είναι το άθροισµα των κεφαλαίων �ου 

υ�ολογίστηκαν για κάθε τµήµα. 

 

Πίνακας 24 

Business Lines Beta Factors 

Corporate Finance 18% 

Trading and sales 18% 

Retail Banking 12% 

Commercial Banking 15% 

Payment and Settlement 18% 

Agency services 18% 

Asset management 18% 

Retail brokerage 12% 

Πηγή: www.bis.org 

 

� Εναλλακτική ΤυHοHοιηµένη Μέθοδος (Advanced Measurement 

Approach –AMA). Για τις 6 κατηγορίες των 8 �αρα�άνω, εφαρµόζεται η 

µεθοδολογία της τυ�ο�οιηµένης µεθόδου. Για τις υ�όλοι�ες δύο- Retail 

Banking και Commercial Banking- εφαρµόζεται η µεθοδολογία: 

 

[(Μέσος όρος 3 τελευταίων ετών χρηµατοδοτήσεων Retail)+0,035*β3] + 

[(Μέσος όρος 3 τελευταίων ετών χρηµατοδοτήσεων Commercial)*β4] 
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 

Ο �υλώνας αυτός αναφέρεται στην ανάγκη καθιέρωσης διαδικασιών 

ελέγχου της κεφαλαιακής ε�άρκειας. Καταρχάς, εστιάζει στην ανάγκη 

�αρακίνησης των τρα�εζών α�ό τις ε�ο�τικές αρχές για εγκατάσταση 

µηχανισµών ελέγχου και µεθόδων διαχείρισης κινδύνων. Κατ΄ αυτόν τον 

τρό�ο, ενθαρρύνεται και η συνεργασία µεταξύ ε�ο�τικών αρχών και 

τρα�εζών. Ε�ι�λέον, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι ε�ο�τικές αρχές θα 

�ρέ�ει να διενεργούν εσωτερικές ε�ιθεωρήσεις και αξιολογήσεις των 

εργαλείων µετρήσεις κινδύνου, κατά τις ο�οίες θα �ρέ�ει να γίνεται συνολική 

α�οτίµηση των κινδύνων στους ο�οίους είναι εκτεθειµένες οι τρά�εζες.  

Η ε�ιτρο�ή έχει υιοθετήσει 4 βασικές αρχές, �ρος στις ο�οίες θα �ρέ�ει 

να εναρµονίζονται οι τρά�εζες �ροκειµένου να αντιµετω�ίσουν 

ενδεχόµενους µελλοντικούς κινδύνους, και οι ο�οίες είναι (The New Basel 

Capital Accord, Basel Commitee on Banking Supervision, May 2001):  

 

Αρχή Ι  

Οι τρά�εζες �ρέ�ει να έχουν µια διαδικασία για τον υ�ολογισµό του 

συνολικού κεφαλαίου τους σε σχέση µε το �ροφίλ κινδύνου και µια 

στρατηγική για την διατήρηση των ε�ι�έδων αυτού του κεφαλαίου. Μια 

ολοκληρωµένη διαδικασία υ�ολογισµού της κεφαλαιακής ε�άρκειας θα 

�ρέ�ει να �εριλαµβάνει: α) αρχές και διαδικασίες, σχεδιασµένες έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι συµ�εριλαµβάνονται στους 

υ�ολογισµούς, β) διαδικασίες για τη συσχέτιση της στρατηγικής της τρά�εζας 

και του ε�ι�έδου του κεφαλαίου µε τους κινδύνους και γ) εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήµατος 

διοίκησης. Η ευθύνη για την εδραίωση και διατήρηση αυτής της διαδικασίας 

έγκειται στη διοίκηση της τρά�εζας. 

 

Αρχή II 

  Οι ε�ο�τικές αρχές �ρέ�ει να ελέγχουν και να αξιολογούν τους 

εσωτερικούς υ�ολογισµούς και τις στρατηγικές της κεφαλαιακής ε�άρκειας, 
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ό�ως ε�ίσης, και την ικανότητά τους να εγγυώνται τη συµµόρφωση µε τους 

ε�ο�τικούς δείκτες κεφαλαιακής ε�άρκειας. Οι ε�ο�τικές αρχές θα �ρέ�ει να 

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα αν δεν ικανο�οιούνται µε τα α�οτελέσµατα 

αυτής της διαδικασίας. 

 

Αρχή ΙΙΙ 

 Οι ε�ο�τικές αρχές θα �ρέ�ει να α�αιτούν α�ό τις τρά�εζες να 

λειτουργούν µε δείκτες κεφαλαίου �άνω των καθορισµένων. 

 

Αρχή IV  

Οι ε�ο�τικές αρχές θα �ρέ�ει να �αρεµβαίνουν σε �ερί�τωση �ου 

εντο�ίζεται κίνδυνος �τώσης των ε�ι�έδων κεφαλαίου. Προκειµένου να 

α�οφευχθεί µια τέτοια �τώση, κάτω α�ό τα ε�ί�εδα �ου α�αιτούνται α�ό την 

Ε�ιτρο�ή, οι ε�ο�τικές αρχές θα �ρέ�ει να α�αιτούν άµεσες διορθωτικές 

κινήσεις.  

 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη νέα Συνθήκη 

συµ�εριλαµβάνεται  και η αναγκαιότητα διαµόρφωσης και εφαρµογής ενός 

«στρες τεστ»(sterss test) ή αλλιώς �ροσοµοίωση καταστάσεων κρίσης, το ο�οίο 

θα λαµβάνει υ�όψη ακραία σενάρια ώστε να υ�ολογίζει και την ε�ίδραση 

των ακραίων οικονοµικών εξελίξεων στη λειτουργία της τρά�εζας.  

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2006, η Ε�ιτρο�ή Ευρω�αϊκών Αρχών 

Τρα�εζικής Ε�ο�τείας, στα �λαίσια αυτού του �υλώνα, �αρουσίασε βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές βέλτιστης �ρακτικής αναφορικά µε τη µεθοδολογία 

της �ροσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης καθώς ε�ίσης και διαφορετικές 

µεθοδολογίες �ροσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης ανά κίνδυνο (�ιστωτικός 

κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς και κίνδυνος ρευστότητας).  
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ 

 Σκο�ός του τρίτου �υλώνα είναι να συµ�ληρώσει τα θέµατα 

κεφαλαιακής ε�άρκειας του �ρώτου �υλώνα και τα θέµατα ε�ο�τείας του 

δεύτερου �υλώνα. Πιο συγκεκριµένα, η ε�ιτρο�ή µε αυτόν τον �υλώνα, 

ε�ιδιώκει να ενθαρρύνει την �ειθαρχία µέσω της αγοράς, ούτως ώστε να 

συνεχιστεί η �ροσ�άθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής ε�άρκειας αλλά και η 

�ροώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας του χρηµατο�ιστωτικού 

συστήµατος. 

 Ουσιαστικά, η ε�ιτρο�ή δεν αρκείται δεν έλεγχο των τρα�εζών α�ό τις 

ε�ο�τικές αρχές. Μέσω των �αρακάτω διατάξεων, �ου καλύ�τουν τέσσερις 

�εριοχές, τους υ�οχρεώνει να δηµοσιο�οιούν �οσοτικά και �οιοτικά στοιχεία 

σχετιζόµενα µε τους αναλαµβανόµενους χρηµατοοικονοµικούς και λοι�ούς 

κινδύνους (International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards – A Revised Framework, Basel Commitee on Banking Supervision 

June 2004).  

� Α�αιτήσεις σε κεφάλαια: Θα �ρέ�ει να καταγράφεται και να εξηγείται 

ο τρό�ος µε τον ο�οίο οι ε�ενδύσεις συµµετέχουν στον υ�ολογισµό του 

κινδύνου και στις υ�οχρεώσεις κεφαλαίου.  

� ∆οµή κεφαλαίων: Θα �ρέ�ει να υ�άρχει λε�τοµερής αναφορά της 

φύσης και του σκο�ού όλων των στοιχείων του κεφαλαίου και των 

υ�οχρεώσεων �ου α�ορρέουν α�ό τα κεφάλαια.  

� Έκθεση στον κίνδυνο: Θα �ρέ�ει να υ�άρχει α�όλυτη διαφάνεια όσον 

αφορά στην έκθεση των τρα�εζών στους κινδύνους αλλά και όσον 

αφορά στην διαχείριση του κινδύνου αυτού α�ό τις τρά�εζες.  

� Κεφαλαιακή ε�άρκεια: Θα �ρέ�ει να είναι γνωστό το ε�ί�εδο 

κεφαλαιακής ε�άρκειας των τρα�εζών, τόσο για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων όσο και για µεµονωµένες �εριοχές δραστηριότητας 

�ου εµ�εριέχουν ρίσκο. 

 

Σε �ερί�τωση �ου κά�οια τρά�εζα δεν συµµορφώνεται µε τις 

συστάσεις �ου αφορούν στις γνωστο�οιήσεις �ου υ�αγορεύει ο τρίτος 
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�υλώνας, �ρέ�ει να αναµένεται η λήψη µέτρων α�ό τις ε�ο�τικές αρχές για 

τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Η ισχύς των µέτρων αυτών εξαρτάται 

α�ό τη φύση, τις ε�ι�τώσεις και τη διάρκεια της µη συµµόρφωσης. Ε�ι�λέον, 

θέµα �ου ανακύ�τει µέσα α�ό τον τρίτο �υλώνα είναι η συχνότητα των 

γνωστο�οιήσεων. Οι ετήσιες γνωστο�οιήσεις κρίνονται ανε�αρκείς ενώ οι 

γνωστο�οιήσεις σε εξαµηνιαία ή και τριµηνιαία βάση είναι καταλληλότερες. 

Εν τέλει, εάν ε�ιχειρήσουµε να α�εικονίσουµε σχηµατικά τη Βασιλεία ΙΙ, 

�ροκύ�τει το �αρακάτω γράφηµα:  
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Πηγή: www.google.gr (Μελέτη της KPMG, 2004) 

 
Γράφηµα 9: Βασιλεία ΙΙ 

  Πυλώνας 2 - ΕHοHτεία 

Πυλώνας 3 - ∆ιαφάνεια 

Πυλώνας 1 
Κεφαλαιακή εHάρκεια 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 

Όχι  

αλλαγή 

ΣΕ [πιστωτικός  +  κίνδυνος + λειτουργικός 

 κίνδυνος          αγοράς       κίνδυνος 

Συντ. Κεφ 

Επάρκειας 

8% 

Υπάρχει 

αλλαγή 

Όχι 

αλλαγ Νέο 

 

Όχι 

αλλαγή 

ΣΕ= Σταθµισµένο Ενεργητικό 
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6.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

 

Α�ό δηµοσιευµένα στοιχεία για κάθε µία τρά�εζα χωριστά και 

κατό�ιν αναλύσεως αυτών, �ροκύ�τει ότι το ε�ί�εδο του δείκτη κεφαλαιακής 

ε�άρκειας τόσο για τις τρά�εζες του εσωτερικού όσο και για τις τρά�εζες του 

εξωτερικού, κινείται �άνω του 9%. Πιο αναλυτικά, και για τα έτη 2002-2004, 

�αρατηρούµε (�ίνακας 25, γράφηµα 10) για τις τρά�εζες του εσωτερικού, ότι 

ο δείκτης κεφαλαιακής ε�άρκειας για το 2002 κινήθηκε α�ό 9,8% (Alpha 

Bank) έως 17,60% (Probank), ενώ το 2004 α�ό 10,6% (Eurobank) έως 15,10% 

(Probank). Η �ερί�τωση του αυξηµένου δείκτη της Probank εξηγείται α�ό το 

γεγονός ότι α�οτελεί νέα τρά�εζα για το ελληνικό τρα�εζικό σύστηµα �ου 

κρατά σε υψηλά ε�ί�εδα την κεφαλαιακή της ε�άρκεια �ροκειµένου να 

ενισχύσει την αξιο�ιστία της α�έναντι στο ελληνικό κοινό.  

 

 

Πίνακας 25 

Κεφαλαιακή εHάρκεια των τραHεζών του εσωτερικού 

Τρά�εζες 
εσωτερικού 

2002 2003 2004 

Alpha Bank 9.8 14.6 14 

Εθνική 10.4 12.9 14.8 

Εµ�ορική Bank 10.5 9 11.7 

Eurobank 11.96 10.44 10.6 

Τρά�εζα 
Πειραιώς 

11.7 11.4 13.1 

Probank 17.60 20.75 15.10 

Πηγή: www.economist.com 
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Όσον αφορά στις τρά�εζες του εξωτερικού �αρατηρούµε (�ίνακας 26, 

γράφηµα 11)  για το 2002,  διακύµανση µεταξύ του 9,8% (Commonwealth 

Bank of Australia) και του 14,64% (Citibank), ενώ το 2004, αντίστοιχα, α�ό 

10,25% (Commonwealth Bank of Australia) έως 16,6% (Credit Suisse).  
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Πίνακας 26 

Κεφαλαιακή εHάρκεια των τραHεζών του εξωτερικού 

ΤράHεζες 
εξωτερικού 

2002 2003 2004 

Banca Intesa 11.1 11.7 11.6 

Bank of Tokyo-
Mitsubishi 

10.29 10.43 11.97 

Bank of New 
York 

11.96 11.49 12.21 

Barclays 12.8 12.8 11.5 

BNP PARIBAS 10.9 12.9 10.3 

Citibank 14.64 14.28 14.68 

Commerzbank  12.3 13 12.6 

Commonwealth 
Bank of Australia 

9.80 9.73 10.25 

Credit Suisse 14.4 17.4 16.6 

HSBC 13.3 12 12 

Royal Bank of 
Scotland 

11.7 11.8 11.7 

Societe Generale 11.13 11.68 11.86 

UBS 13.8 13.3 13.6 

Πηγή: www.economist.com 
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6.8. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 
 
 

Οι �ροτάσεις της Βασιλείας ΙΙ οι ο�οίες αναµένεται να τεθούν σε 

εφαρµογή α�ό το 2007 θα ε�ιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην κεφαλαιακή 

ε�άρκεια των τρα�εζών αλλά και στα συστήµατα διαχείρισης των κινδύνων. 

Στο σύνολο, θα ε�ηρεάσουν καθοριστικά τη φιλοσοφία διοίκησης των 

�ιστωτικών ιδρυµάτων, η δε αδυναµία εκ�λήρωσης των υ�οχρεώσεων �ου 

α�ορρέουν α�ό το νέο θεσµικό �λαίσιο θα οδηγήσουν σε αλλαγές στο 

τρα�εζικό το�ίο λόγω των συνε�ακόλουθων συγχωνεύσεων και /ή εξαγορών. 

Οι νέες �ροτάσεις για τη κεφαλαιακή ε�άρκεια θα ενσωµατώσουν στη 

διοίκηση των �ιστωτικών ιδρυµάτων σύγχρονα συστήµατα µέτρησης των 
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κινδύνων τα ο�οία έχουν ανα�τυχθεί τη τελευταία δεκαετία και 

χρησιµο�οιούνται α�ό µεγάλες τρά�εζες.  Η εφαρµογή των συστηµάτων 

αυτών α�αιτεί µία εντελώς νέα οργάνωση των �ιστωτικών ιδρυµάτων ό�ου 

θα υ�άρχουν ροές �ληροφοριών µεταξύ όλων των ε�ι�έδων και ό�ου ο 

κίνδυνος θα υ�ολογίζεται σε κάθε δραστηριότητα/ α�όφαση. Σε αυτή τη νέα 

οργάνωση τα κεφάλαια της τρά�εζας έχουν σαν σκο�ό την α�ορρόφηση 

όλων, δυνητικά, των ζηµιών �ου µ�ορούν να εµφανιστούν. Η κάθε µονάδα 

λήψης α�όφασης αντιµετω�ίζει ένα όριο �ου ορίζεται όχι σε όρους 

ονοµαστικής ή και τρέχουσας αξίας των θέσεων �ου αναλαµβάνει αλλά σε 

όρους οικονοµικού κεφαλαίου δηλαδή της µέγιστης ζηµιάς �ου µ�ορεί να 

�ροέλθει α�ό τις θέσεις �ου έχει. Η εσωτερική συνέ�εια του συστήµατος 

α�αιτεί ότι το άθροισµα των ε�ιµέρους ορίων �ου έχουν κατανεµηθεί στις 

µονάδες λήψης α�όφασης θα �ρέ�ει να αθροίζεται στο ύψος των συνολικών 

κεφαλαίων της τρά�εζας.  

Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων έχει θετικές ε�ι�τώσεις σε θέµατα 

ό�ως η �οιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των �ιστωτικών ιδρυµάτων 

δεδοµένου ότι η διαδικασία λήψης α�οφάσεων είναι �ερισσότερο ευδιάκριτη. 

Ε�ίσης, ο έλεγχος των διαδικασιών γίνεται ευκολότερος καθώς ε�ίσης και η 

δηµοσιο�οίηση �λήθους �ληροφοριών στους ε�ενδυτές. 

Οι µικροµεσαίες τρά�εζες βέβαια αναµένεται να υ�οστούν αυξηµένες 

�ιέσεις α�ό τις ε�ο�τικές αρχές, τους ε�ενδυτές και τους ανταγωνιστές να 

υιοθετήσουν τη Βασιλεία ΙΙ ή �ιο �ροηγµένες µεθόδους µέτρησης του 

κινδύνου �ου �ροτείνονται α�ό τη Βασιλεία ΙΙ. Τα υψηλά κόστη στις τρά�εζες 

αυτές α�οτελούν τη σηµαντικότερη �ρόκληση και ακολουθούνται α�ό µια 

έλλειψη συνε�ών και τυ�ο�οιηµένων στοιχείων, κατάλληλων υ�ολογιστικών 

µοντέλων και �λαισίων ανάλυσης. 

Υ�ολογίζεται ότι οι µεγάλες Ευρω�αϊκές τρά�εζες συνολικά θα 

ξοδέψουν κατά µέσο όρο €115 εκατ., �ροκειµένου να υιοθετήσουν εξ΄ 

ολοκλήρου τις οδηγίες της ε�ιτρο�ής της Βασιλείας (Βasel II) (Άρθρο «Προς 

έναν ενιαίο χώρο �ληρωµών σε ευρώ», Nesletter- τεύχ. 5, Αύγ-Σε�τ 2003). Για 

τις µικρότερες τρά�εζες το �οσό αυτό θα είναι µεγαλύτερο, ωστόσο δεν θα 
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�ρέ�ει να βλέ�ουν αυτή την υιοθέτηση σαν καταναγκαστική, αλλά να 

ενσωµατώσουν τις οδηγίες αυτές για τη βελτίωση της βασικής ε�ιχειρησιακής 

τους στρατηγικής, εξασφαλίζοντας κεφαλαιακή ε�άρκεια και µειώνοντας τα 

λειτουργικά τους έξοδα. 

  

6.9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

 

Το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ, ό�ως �ροαναφέρθηκε, µ�ορεί να 

�εριλαµβάνει �ροτάσεις µε θετικές συνέ�ειες όσον αφορά στη διοίκηση των 

�ιστωτικών ιδρυµάτων (αξιόλογες µετρήσεις του κινδύνου �ου οδηγούν στο 

καθορισµό ικανο�οιητικού ύψους ιδίων κεφαλαίων), ωστόσο έχει δεχθεί 

κριτική. 

Η κριτική �ου έχει ασκηθεί αφορά τόσο θέµατα «ακαδηµαϊκού» 

ενδιαφέροντος �ου σχετίζονται µε τη λογική συνέ�εια των µέτρων όσο και 

�ρακτικής εφαρµογής τους, ό�ως �.χ. η ανάγκη ύ�αρξης εξαιρετικά 

ειδικευµένου �ροσω�ικού. Μία γενικής α�οδοχής κριτική θα µ�ορούσαµε να 

�ούµε ότι είναι η �αρακάτω.  

Μία βασική ε�ιδίωξη των κεντρικών τρα�εζών �ου συµµετέχουν στην 

ε�ιτρο�ή της Βασιλείας είναι να καθορίσουν κοινούς κανόνες για τα 

�ιστωτικά ιδρύµατα έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης 

και κατ’ ε�έκταση των συνθηκών του «δίκαιου» ανταγωνισµού. Όµως, 

�αρατηρούµε ότι οι �ροτάσεις α�οκλίνουν σε αρκετές �ερι�τώσεις α�ό αυτό 

το στόχο. Για �αράδειγµα,  έχουν εντο�ισθεί διάφορες �ερι�τώσεις �ου µας 

οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, ό�ως :  

� η µεγάλη ευχέρεια �ου �αρέχεται στις ε�ο�τικές αρχές της κάθε χώρας 

στον έλεγχο των συστηµάτων µέτρησης του κινδύνου (δεύτερος άξονας 

των �ροτάσεων),  

� στις εξαιρέσεις στον εκάστοτε γενικό κανόνα �ου έχει θεσ�ισθεί, 

συνήθως µετά α�ό �ίεση διαφόρων ενδιαφεροµένων, �.χ. η 

δυνατότητα �ου δίνεται έτσι ώστε στεγαστικά ε�αγγελµατικά δάνεια 
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«ανε�τυγµένων» αγορών ακινήτων να σταθµίζονται µε συντελεστή 

50% αντί για 100% �ου είναι ο κανόνας.  

�  δεν λαµβάνεται µέριµνα για τον αθέµιτο ανταγωνισµό α�ό κρατικές 

τρά�εζες ή τρά�εζες �ου α�ολαµβάνουν κρατικών εγγυήσεων �ου 

µ�ορούν να εκδίδουν δάνεια µειωµένης εξασφάλισης µε υψηλή 

αξιολόγηση α�ό τις εταιρίες εκτίµησης κινδύνου ή αντλούν κεφάλαια 

α�ό τις κεφαλαιαγορές µε χαµηλότερο κόστος. 

 

Ε�ίσης, εκείνο �ου �ρέ�ει να γίνει αντιλη�τό είναι ότι οι κίνδυνοι 

είναι ενδογενείς για το σύστηµα και για τις τρά�εζες σε �εριόδους κρίσεων. 

Κατά συνέ�εια η εκτίµηση του κινδύνου ούτε ακριβής µ�ορεί να είναι αλλά 

ούτε �ροστατεύει σε �εριόδους κρίσης. Τέλος, τα �ροτεινόµενα συστήµατα 

µέτρησης κινδύνου υ�ολογίζουν τη µέγιστη ζηµιά µε δεδοµένη �ιθανότητα 

να κάνουν σφάλµα (δηλαδή 0,5% να είναι µεγαλύτερη α�ό την 

υ�ολογιζόµενη). Αλλά εκείνο �ου ε�ίσης µας ενδιαφέρει είναι και το ύψος 

του �ιθανολογούµενου σφάλµατος. ∆ηλαδή, �ρέ�ει να γνωρίζουµε την 

κατανοµή της ζηµιάς �ου υ�ερβαίνει την εκτίµηση. 

Ε�ι�λέον, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του λειτουργικού 

κινδύνου,  το σύµφωνο είναι αόριστο ενώ ταυτοχρόνως για τη µέτρησή του 

α�αιτείται άντληση στοιχείων α�ό βάσεις δεδοµένων οι ο�οίες αυτή τη 

στιγµή είναι σχεδόν ανύ�αρκτες.  

Ε�ίσης, έχει υ�οστηριχθεί ότι η Βασιλεία ΙΙ ενδέχεται να �ροκαλέσει 

ένα «�ροκυκλικό φαινόµενο». Ειδικότερα, για τις τρά�εζες �ου θα ε�ιλέξουν 

να χρησιµο�οιήσουν την �ροηγµένη µέθοδο, οι κεφαλαιακές α�αιτήσεις 

έναντι του �ιστωτικού κινδύνου θα τείνουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια 

της οικονοµικής καθόδου και αντίθετα, να µειώνονται κατά τη διάρκεια της 

οικονοµικής ανόδου. Ως α�οτέλεσµα, η κεφαλαιακή ε�άρκεια των τρα�εζών 

θα ε�ιδεινώνεται κατά την �ερίοδο των οικονοµικών υφέσεων �ροκαλώντας 

�ροβλήµατα στην άντληση κεφαλαίων α�ό την αγορά. Κατά συνέ�εια, οι 

τρά�εζες θα βρίσκονται υ�ό �ίεση να �εριορίσουν το δανεισµό τους, ενώ 
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αντίθετα θα τον αυξάνουν υ�έρµετρα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

ανόδου.  

Αν η Βασιλεία ΙΙ δεν καταφέρει να εξαλείψει όλες τις �ροαναφερθείσες 

αδυναµίες της τότε θα υ�άρξουν α�οσταθερο�οιητικές τάσεις �ου θα 

βλάψουν το �αγκόσµιο χρηµατο�ιστωτικό σύστηµα.  
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• Γενική Τρά�εζα της Ελλάδος Α.Ε., Ενο�οιηµένη Έκθεση ∆ιαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χρήσεως 2005 

• Εγνατία Τρά�εζα, Α�ολογισµός χρήσης 2005 

• Εθνική Τρά�εζα της Ελλάδος, Κώδικας ∆εοντολογίας της ∆ιοίκησης 

και των Οικονοµικών Υ�ηρεσιών,2005 

• Ελληνική Τρά�εζα, Ετήσια Έκθεση 2005 

• Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών ∆ελτίο Ιανουάριος-Μάρτιος 20062006 
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• Ένωση Ελληνικών Τρα�εζών, Τρα�εζικά θέµατα α�ό την ΕΕΤ, 2006 

• Όµιλος Λαϊκής, Συνο�τικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για 

την εξαµηνία �ου έληξε 30 Ιουνίου 2006 

• Πανελλήνια Τρά�εζα, Α�ολογισµός 2005 

• Τρά�εζα Κύ�ρου, Συνο�τικές Ενδιάµεσες Ενο�οιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις για το τρίµηνο �ου έληξε στις 31 Μαρτίου ’06. 

• Τρά�εζα Κύ�ρου, Ετήσιο ∆ελτίο 2005 

• Τρά�εζα NOVABANK Α.Ε., Οικονοµικές Καταστάσεις Τρά�εζας 

µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυ�α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη 

χρήση �ου έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 

• Τρά�εζα NOVABANK Α.Ε., Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη χρήση 01/01/2005-31/12/2005 

• Τρά�εζα της Ελλάδος, Εκθέσεις του ∆ιοικητή για τα έτη 1999-2005 

• Aspis Bank, Ετήσιο ∆ελτίο 2005 

• Attica Bank, Ενδιάµεσες Συνο�τικές Ενο�οιηµένες Οικονοµικές  

      καταστάσεις  για το εξάµηνο �ου έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 

• EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Ετήσιο ∆ελτίο, 2005 

• FBB – Πρώτη Ε�ιχειρηµατική Τρά�εζα ΑΕ. , Έκθεση ∆ιαχείρισης του  

      διοικητικού Συµβουλίου, 2005 

 
ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

• AGB HELLAS, Online έρευνα για τη χρήση του ∆ιαδικτύου, 2005 
 

• PRICEWATERHOUSECOOPERS, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 
ελληνικών ε�ιχειρήσεων, 2005 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• www.alpha.gr 

• www.bankofattica.gr 

• www.bankofcyprus.gr 

• www.bis.org 
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• www.deloitte.gr 

• www.economist.com 

• www.economist.kathimerini.gr 

• www.egnatiabank.gr 

• www.emporiki.gr 

• www.eurobank.gr 

• www.fbb.gr 

• www.geniki.gr 

• www.hba.gr   

• www.marfinbank.gr 

• www.novabank.gr 

• www.on-line.gr 

• www.panelliniabank.gr 

• www.piraeusbank.gr 

• www.probank.gr 

• www.unisystems.gr 

• www.webbank.gr 

 
 

 


